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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

OBJETO:  Contratação de operadora de plano de saúde privado, sem coparticipação, 

especializada na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, 

atendimento pré-hospitalar móvel, transporte aeromédico e prestação de serviço de UTI no 

ar, exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, internações 

clínicas, cirúrgicas, obstétricas e em unidade de terapia intensiva em apartamento padrão e 

berçário, para empregados, dependentes e ex-empregados do Conselho Regional de 

Administração de Minas Gerais – CRA-MG, conforme  especificações constantes no 

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, devendo os serviços serem prestados de acordo 

com a lei 9.656/1998 e suas alterações, normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar -

ANS e demais normas pertinentes. 

 

Retiramos do site do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, o 

edital acima referido e estamos interessados em participar do certame e cientes de que a 

resposta deverá ser entregue na Área de Licitação - Av. Afonso Pena, 981, 1º andar – 

Centro – Cep: 30.130-002 - Belo Horizonte – MG, até às 10 horas, do dia 16 de fevereiro 

de 2018. 

                                      ________________________, _____ de ___________de 2018. 

Assinatura do Licitante: 

Nome:                                                                                     RG: 

Empresa: 

Telefone:                                                  E-mail: 

Senhor Licitante, 

Solicitamos o preenchimento e remessa do recibo acima à CPL do CRA-MG, pelo 

endereço eletrônico licitacao@cramg.org.br, objetivando comunicação futura entre o 

CRA-MG e V. Sa.  O não encaminhamento do recibo exime a Comissão Permanente de 

Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer esclarecimentos adicionais. 

mailto:licitacao@cramg.org.br
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

OBJETO: Contratação de operadora de plano de saúde privado, sem coparticipação, 

especializada na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, 

atendimento pré-hospitalar móvel, transporte aeromédico e prestação de serviço de UTI 

no ar, exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, internações 

clínicas, cirúrgicas, obstétricas e em unidade de terapia intensiva em apartamento padrão e 

berçário, para empregados, dependentes e ex-empregados do Conselho Regional de 

Administração de Minas Gerais – CRA-MG, conforme  especificações constantes no 

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, devendo os serviços serem prestados de acordo 

com a lei 9.656/1998 e suas alterações, normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar -

ANS e demais normas pertinentes. 

 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 16/02/2018 até às 10 horas. 

 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 

       Dia 16/02/2018 às 10 horas. 

 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 

 

SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – 

CRA-MG – AV. AFONSO PENA, Nº 981, 1º ANDAR, CENTRO, CEP 30130-002, 

BELO HORIZONTE – MG. 

 

 CONSULTAS AO EDITAL: 

 

PELA INTERNET, ATRAVÉS DO “SITE” DO CRA-MG NO ENDEREÇO 

www.cramg.org.br , E TAMBÉM NO QUADRO DE AVISOS DA SEDE DO CRA-

MG, NA AV. AFONSO PENA, Nº 981, 1º ANDAR, CENTRO, CEP 30130-002, 

BELO HORIZONTE - MG. 
 

 ESCLARECIMENTOS: 

ATRAVÉS DO E-MAIL: licitacao@cramg.org.br  

      TELEFONES: (31) 3218-4513 /  (31) 3218-4514 

 

http://www.cramg.org.br/
mailto:licitacao@cramg.org.br
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

1- PREÂMBULO 

 

1.1. O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA-MG, na 

pessoa de seu representante legal, através do Pregoeiro designado, e em face da aprovação da 

diretoria para abertura do processo licitatório conforme Reunião de Diretoria nº 04 de 29/01/2018, 

torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2018, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 01/2018, do tipo MENOR PREÇO. 

 

2. ANEXOS DO EDITAL 

 

2.1.  Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo da Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Anexo V -  Modelo Proposta Comercial; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo e de Situação Regular 

Perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VII – Minuta Contratual. 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação 

subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,  do Decreto 

8.538/2015, bem como pelas demais normas pertinentes à matéria e procedimentos e cláusulas 

deste Edital e dos seus anexos, os quais o integram para todos os efeitos legais. 

 

4. CENTRO DE CUSTOS 

 

4.1. Áreas de Administração Logística. 
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5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO 

 

5.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos deste certame através do e-mail 

licitacao@cramg.org.br , em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura oficial do 

mesmo; 

 

5.2. As impugnações poderão ocorrer até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

sessão pública e qualquer pessoa poderá impugnar o presente instrumento convocatório; deverão 

ser protocoladas no CRA-MG – Av. Afonso Pena nº 981 – 1º andar – Centro – Belo Horizonte/MG, 

de 09 às 17 horas e devem ser formalizadas por escrito, estar devidamente assinadas (conter CNPJ, 

razão social e nome do representante que assinou); 

 

5.2.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em 

se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 

original ou cópia autenticada); 

 

5.3. Os esclarecimentos e impugnações serão respondidos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 

contar do seu recebimento e o inteiro teor das respostas será disponibilizado no “site”  

www.cramg.org.br ; 

 

5.4. As licitantes deverão consultar diariamente o “site” do CRA-MG para verificação de inclusão 

de adendos e/ou esclarecimentos deste Edital, especialmente no dia anterior a sua realização; 

 

5.5. É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, 

não podendo alegar desconhecimento relativo às informações deste Edital. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Não poderão participar da presente licitação: 

 

6.1.1. Aquelas que se encontrarem sob                                                                                                                                                                                                                         

falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação e sociedades estrangeiras 

que não funcionem no país; 

 

6.1.2. Aquelas suspensas ou impedidas ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 

6.1.3. Aquelas que estejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas; 

 

mailto:licitacao@cramg.org.br
http://www.cramg.org.br/
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6.1.4. Aquelas que tenham funcionários, membros da Administração e/ou colaboradores do 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG; 

 

6.1.5. Empresas que contratem e que possuam em seu quadro, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, com menos de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, consoante o inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal/88; 

 

6.1.6. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 

7. CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE)  

 

7.1. A licitante poderá ser representada, no certame, por seu administrador, sócio, proprietário ou 

por mandatário; 

 

7.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada; 

 

7.3. Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa; 

 

7.4. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro, por meio de 

instrumentos públicos ou particulares, observando o seguinte: 

 

 7.4.1. Os representantes das licitantes deverão se apresentar para o credenciamento junto ao 

Pregoeiro, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal equivalente e 

documento que o credencie a participar deste certame – procuração por instrumento público 

ou particular, com firma reconhecida através do qual lhe seja atribuído poderes para 

apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e 

pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

 

 7.4.2. No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o representante 

da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou alteração contratual 

consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do credenciamento, juntamente 

com a carteira de identidade ou outro documento legal que o credencie; 

 

7.4.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 

identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social e última 

alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o 

representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou 

praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme 
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dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe poderes necessários 

através de procuração, conforme itens 7.4.1 e 7.4.2; 

 

7.5. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, 

deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento; 

 

7.6. Na procuração ou na carta dirigida ao Pregoeiro deverão constar, expressamente, poderes 

para participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para formular ofertas e lances 

de preços, bem como para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

proponente; 

 

7.7. A licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal 

nº 10.520 de 17/07/2002, a qual deverá ser entregue no ato do credenciamento, podendo obedecer 

ao modelo do Anexo III; 

 

7.7.1. A declaração solicitada no item 7.7, deverá ser enviada dentro do envelope da 

Proposta Comercial, caso a licitante não esteja presente no certame ou envie seus 

envelopes via postal; 

 

7.8. Caso a licitante seja qualificada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, a comprovação do enquadramento deverá ser feita mediante apresentação de declaração, 

conforme modelo – Anexo IV; 

 

7.9. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados 

em via original, acompanhados de cópia para autenticação do Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio ou 

apresentados em cópia autenticada por cartório competente; 

 

7.10. O credenciamento da licitante ou de seu representante legal, junto ao Pregoeiro, implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização 

das transações inerentes ao Pregão Presencial; 

 

7.11. Todos os documentos relativos ao credenciamento do representante devem estar fora dos 

envelopes de proposta comercial ou de habilitação; 

 

7.11. Os documentos relacionados nos subitens 7.4.1 a 7.4.3 não precisarão compor o envelope 

“Documentação de Habilitação”, caso tenham sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 
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8. ENTREGA DOS ENVELOPES  

 

8.1. Deverão ser entregues os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” E “DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO”; 

 
8.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão 

ser indevassáveis e hermeticamente fechados;  

 

8.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal as seguintes 

informações: 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AO PREGOEIRO DO CRA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPONENTE: ..................................................................................................... 

Licitação – Não Abrir 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AO PREGOEIRO DO CRA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PROPONENTE: ..................................................................................................... 

Licitação – Não Abrir 

 

8.2. O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, não se responsabilizará 

por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues 

ao Pregoeiro designada, no local, data e horário definidos neste Edital. 

 

9. PROPOSTA COMERCIAL 

 

9.1. A proposta comercial deverá ser apresentada, visando a facilitar o julgamento por parte do 

Pregoeiro, nos moldes da Proposta Comercial, conforme modelo constante no Anexo V, deste 

edital, ou em modelo próprio desde que contenha todas as informações ali previstas, em uma única 

via, preferencialmente digitada em computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, 

datada e assinada pelo representante legal do proponente ou procurador com poderes específicos 

para o ato, indicado em instrumento público ou particular, rubricadas em todas as suas folhas, 

contendo os seguintes elementos: 
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9.1.1. Identificação da proponente, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, CEP, 

estado), números de telefone, fax, e-mail, com menção ao número do edital; 

 

9.1.2. Especificações detalhadas do objeto licitado, conforme requisitos mínimos 

constantes no Anexo I deste edital; 

 

9.1.3. Valor per capita linear e valor anual estimado, expresso em moeda corrente 

nacional, com duas casas decimais após a vírgula, incluindo impostos, tributos, 

transporte, seguros e demais despesas incidentes sobre os objetos desta licitação, 

isentando o CRA-MG de quaisquer custos adicionais; 

 

9.1.4. Forma de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, do mês seguinte ao da prestação 

dos serviços - objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; 

acompanhado  da respectiva Nota (s) Fisca(is), Boleto (s) Bancário (s) e da 

documentação exigida; 

 

9.1.5. Validade da Proposta Comercial: no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da sessão pública do Pregão; 

 

9.1.6. Prazos: A prestação dos serviços se iniciará após a homologação do processo 

licitatório e assinatura do contrato;  

 

9.1.7. Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos 

relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e todos os 

demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das 

condições de gestão do contrato a ser assinado; 

 

9.2. A licitante detentora da proposta de menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro, pelo e-mail 

licitacao@cramg.org.br  em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão do Pregão, 

sob a pena de desclassificação, sua Proposta de Preço AJUSTADA AO PREÇO FINAL, na mesma 

formatação da proposta comercial dos Anexos V  deste edital; 

 

9.3. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pela licitante, no ato da 

entrega de sua proposta comercial. 

 

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

10.1.  HABILITAÇÃO  

 

mailto:licitacao@cramg.org.br
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10.1.1. O envelope nº 02 deverá conter obrigatoriamente os documentos enumerados nos 

item 10.2 a 10.5, apresentados em via original, seguida de cópia para autenticação do 

Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio ou apresentados em cópia autenticada; 

 

10.1.2. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem 

como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, ainda, serão considerados 

inservíveis os protocolos de solicitação destes documentos feitos às repartições 

competentes; 

 

10.1.3. O documento emitido via Internet poderá ter a sua autenticidade verificada no 

respectivo “site”; 

 

10.1.4. Os documentos que tiverem prazo de validade deverão ser apresentados com este 

prazo válido. Será considerado prazo válido o período de validade explícito no documento 

que englobar a data fixada para a entrega dos envelopes ou inexistindo essa informação, 

deverá haver a data de emissão deste documento em até 90 (noventa) dias anteriores à data 

fixada para a abertura oficial dos envelopes;  

 

10.1.5. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 

ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital. 

 

10.2. Habilitação Jurídica 

 

10.2.1. Registro comercial inicial e última alteração, no caso de empresa individual; 

 

10.2.2. Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

 

10.2.3. Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhada de 

comprovação da diretoria em exercício; 

 

10.2.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

operação no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

10.2.5.  Os documentos relacionados nos subitens 10.2.1 a 10.2.4 não precisarão constar do 

envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  
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10.2.6. O objeto constante do ato constitutivo ou alteração contratual consolidada da 

empresa deverá ser compatível com o objeto licitado. 

 

10.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

10.3.1. Prova de inscrição atualizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda (site: www.receita.fazenda.gov.br); 

 

10.3.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S., 

atualizada, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei (site: www.caixa.gov.br ); 

 

10.3.3. Certidão Negativa de débitos trabalhistas atualizada, conforme Lei nº 12.440/11 

(site: www.tst.jus.br/certidao ); 

 

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, atualizada, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional (site: www.receita.fazenda.gov.br); 

 

10.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual atualizada: Certidão Negativa 

de Débitos Estaduais do domicílio fiscal da licitante, se for o caso (site: 

www2.fazenda.mg.gov.br);  

 

10.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal atualizada: Certidão Negativa 

de Débitos Municipais do domicílio fiscal da licitante, se for o caso (site: 

www.cndonline.siatu.pbh.gov.br) ; 

 

10.3.7. Declaração da licitante demonstrando a inexistência de fato impeditivo e situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo do Anexo VII deste edital. 

 

10.4. Qualificação Econômico-Financeira 

 

10.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da Justiça do 

domicílio da sede da licitante em data não anterior a 90 (noventa) dias da data fixada para a 

entrega dos envelopes; 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.receita.fazenda.gov.br/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/
http://www.cndonline.siatu.pbh.gov.br/
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10.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 

10.4.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

a) Exemplar de página de Diário Oficial ou outro Jornal ou cópia autenticada da 

mesma onde conste o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados 

Contábeis da empresa; 

b) Cópia autenticada, extraída do Livro Diário, este devidamente autenticado pela 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado inclusive dos 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário; 

c) Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede de 

domicílio da licitante. 

 

10.4.3. Para efeitos de avaliação da boa situação financeira da licitante, serão avaliadas as 

demonstrações de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Grau Endividamento, realizando-se 

cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações: 

 

A) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1 (um): 

LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

B) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1 (um): 

 SG =  ___________(Ativo Total)________________ 

           (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

C) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1 (um): 

 LC = _ (Ativo Circulante)_ 

           (Passivo Circulante) 

10.4.4. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, 

anexados ao balanço, e assinado pelo contador da empresa; 

 

10.4.5. A empresa que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices 

referidos no item 10.4.3 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação. 
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10.5. Qualificação Técnica 

 

10.5.1. - Registro provisório ou definitivo dos produtos ofertados pelo licitante perante a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 

 

10.5.2. Autorização definitiva de funcionamento perante a ANS, de acordo com o art. 4º, XXII, da 

Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2001, c/c a Resolução Normativa – RN nº 100, de 3 de junho de 

2005; 

 

10.5.3. Comprovação de obtenção de avaliação positiva no Índice de Desempenho da Saúde 

Suplementar (IDSS) em 2017, sendo de no mínimo, 0,65; 

 

10.5.4.  Declaração de disponibilidade de escritório em Belo Horizonte/MG; 

 

10.5.5. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove que a licitante prestou serviço, de maneira satisfatória e a contento, serviços de 

natureza e vulto similar ao objeto da presente licitação. O atestado deve ser emitido em papel 

timbrado do órgão/empresa de origem;  

 

10.5.5.1. O CRA-MG reserva-se o direito de conferir as informações prestadas por 

meio de consultas ou visitas às empresas emitentes dos atestados; 

 

10.6. Os documentos apresentados na licitação deverão ser válidos e vigentes na data da sua 

abertura. Os documentos que perderem validade e/ou vigência no curso da licitação deverão ser 

reapresentados válidos e vigentes na data da assinatura do contrato; 

 

10.7. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes contenham alguma restrição; 

 

10.8. A ME ou EPP que apresentar documento(s) comprobatório(s) de regularidade fiscal com 

restrição terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularizá-lo(s), pagar ou parcelar 

débito(s) e emitir eventual certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, contados do 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. O prazo é prorrogável por 

igual período, a critério do CRA-MG, mediante requerimento escrito e fundamentado dirigido ao 

Pregoeiro, protocolado dentro do prazo original; 

 

10.9. A não regularização do(s) documento(s) no prazo previsto ou concedido mediante 

prorrogação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

sendo facultada ao CRA-MG a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 
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10.10. A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de sua 

validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio; 

 

10.11. Os documentos exigidos para habilitação consoante o estabelecido neste título, não poderão, 

em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou 

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes; 

 

10.12. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto nesse Título inabilitará a licitante; 

 

10.13. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original que deverá ser substituído por cópia autenticada. 

 

11. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se 

aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados; 

 

11.2. Classificação das Propostas Comerciais 

 

11.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo; 

 

11.2.2. Após a verificação das propostas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, as licitantes 

poderão conferir a documentação; 

 

11.2.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atenderem às exigências deste ato convocatório; 

b) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos 

termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital. 
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11.2.4. O Pregoeiro classificará a autora da proposta de MENOR PREÇO e aquelas que 

tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, 

para participarem dos lances verbais; 

 

11.2.5. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 

subitem 11.2.4, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 

03 (três), incluída a proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas; 

 

11.2.6. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

 

11.2.7. Se, nos critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) 

licitantes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas escritas, o 

certame transcorrerá normalmente. Porém, caso haja o comparecimento de uma única 

interessada ou apenas uma proposta admitida, ao pregoeiro dará continuidade ao procedimento 

sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital concernentes 

à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação. 

 

11.3. Lances Verbais 

 

11.3.1. Os convocados na forma dos subitens 11.2.4 à 11.2.7, terão a oportunidade de disputar o 

objeto licitado por meio de lances verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, 

começando pelo autor da proposta de maior preço; 

 

11.3.2. A cada rodada de lances, os licitantes serão reclassificados para indicação da ordem de 

apresentação dos lances subsequentes, sempre observada a regra dos valores distintos e 

decrescentes, começando do detentor da proposta de maior valor para o de menor valor; 

 

11.3.3. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais; 

 

11.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas; 

 

11.3.5. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances; 
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11.3.6. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor 

negociado, será assegurada preferência de contratação; 

 

11.3.7. Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso e constatado o empate 

de preços da proposta vencedora com a microempresa ou empresas de pequeno porte, ao 

Pregoeiro avisará às licitantes para proceder ao desempate, nos termos do que dispõe a Lei 

Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, observando os seguintes procedimentos: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que encontrem nos intervalos estabelecidos nesta Condição, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta; 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos após a solicitação do 

pregoeiro, sob pena de preclusão; 

 

e) Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta Condição, o objeto será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

f) O disposto nesta Condição somente aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

11.4. Julgamento 

 

11.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, ofertado, desde que atendidas 

todas as exigências deste edital; 

 

11.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito; 

 

11.4.3. Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

MENOR PREÇO e o valor estimado da contratação; 
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11.4.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita; 

 

11.4.5. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias; 

 

11.4.6. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto proposto; 

 

11.4.7. Se a proposta não for aceitável ou a licitante não atender às exigências habilitatórias, ao 

pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

verificação das condições de habilitação da licitante, na ordem de classificação, e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto deste edital; 

 

11.4.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido melhor preço; 

 

11.4.9. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e pelos licitantes; 

 

11.4.10. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 

Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

12. RECURSOS 

 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias, à 

contar da lavratura da ata,  para apresentação das razões do recurso, 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, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação; 

 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 
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12.3. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

encerramento do prazo para apresentação das contrarazões; 

 

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

12.5. O recurso deverá ser protocolado na Área de Administração e Logística do CRA-MG, 

localizado na  Avenida Afonso Pena, 981 – 1º andar, Bairro Centro, CEP 30130-002,  Belo 

Horizonte, Minas Gerais, em dias úteis no CRA-MG, no horário de 09 às 17horas; 

 

12.6. O resultado do recurso será publicado no site do CRA-MG, www.cramg.org.br . 

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório; 

 

13.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório;  

 

13.3. Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será convocado 

para firmar o termo de contrato, conforme minuta constante do Anexo VIII, no prazo de até 05 

(cinco) dias após o recebimento da comunicação; 

 

13.4. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

CRA-MG; 

 

13.5. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 

assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de prazo com 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, este examinará as propostas subseqüentes e habilitação dos 

licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, 

podendo ainda, negociar o preço; 

 

13.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com o CRA-MG pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato das demais cominações 

legais.  

http://www.cramg.org.br/
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14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1.  A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no 

processo pela área competente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-

MG, sob a seguinte rubrica: 6.3.1.1.01.03.003.004 – Plano de Saúde. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

15.1. O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo CRA-MG, mediante 

apresentação de fatura e nota fiscal com o valor bruto e com a descrição dos impostos que incidam 

sobre a operação, bem como o boleto bancário com valor líquido, já deduzidos os impostos a serem 

retidos na fonte, nos termos da RN RFB nº 971/2009, INRF 1.234/2012; 

 

15.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observada a 

legislação municipal aplicável; 

 

15.3. O pagamento será processado MENSALMENTE, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da 

data do recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) discriminativa(s) e boleto bancário; 

 

15.4. Caso sejam constatados pelo CRA-MG erros, falhas e divergências nos documentos referidos 

no item 15.1., será sustado o prazo para pagamento, que será contado a partir da data de sua 

reapresentação, pela Contratada, devidamente retificados, sem atualização monetária, não incidindo 

qualquer acréscimo sobre os valores faturados; 

 

15.4. O desatendimento de quaisquer das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 

implicará na retenção do pagamento, obrigando-se a empresa contratada, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação do CRA-MG, atender a todas as 

condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e seus anexos, 

podendo ocorrer, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a rescisão unilateral do 

Contrato e as demais consequências advindas; 

 

15.5. A administração poderá deduzir do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas pela Contratada por inadimplemento contratual. 

 

16.   DO PRAZO DO CONTRATO  

 

16.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
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por concordância das partes, desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória 

para este Conselho e em condições mais vantajosas para a Administração. 

 

17.   DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO 

 

17.1. O preço cotado poderá ser reajustado observado o período mínimo de 01 (um) ano,  através do 

IGPM/FGV acumulado nos últimos 12 meses vigente na data do reajuste e mediante negociação 

entre as partes, momento no qual será apreciada a possibilidade de aplicação parcial ou total do 

Índice divulgado/autorizado pela Agência Nacional de Saúde - ANS, para os serviços de assistência 

médica, ou outros índices que venham a substituí-lo. 

 

18. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1. O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a Área de 

Administração e Logística do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, 

observado o artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

18.2. A fiscalização do contrato estará à disposição da Contratada para fornecer informações 

necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados; 

 

18.3. O CRA-MG exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos serviços 

objeto deste Certame, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato não 

exime a Licitante/Contratada de quaisquer de suas responsabilidades perante o CRA-MG ou 

terceiros; 

 

18.4. O CRA-MG designará o Responsável pela Coordenação e Fiscalização do Contrato, para 

responder perante a Contratada sobre dúvidas e ações sobre os serviços contratados, e a Contratada 

nomeará seu Preposto, com amplos poderes para decidirem todos os assuntos relativos aos serviços 

e através dos quais serão feitos os contatos entre as partes; 

 

18.5. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias. 

 

19. GARANTIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

19.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a Contratada prestará garantia em favor 

da Contratante equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor do contrato, conforme 

modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/1993; 
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19.2.  A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 

contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas.  

 

19.2.1. O valor do seguro contratual será devolvido à Contratada, pelo Contratante, em até 

10 (dez) dias corridos após a finalização da vigência do contrato; 

 

19.2.2. Ocorrendo a rescisão motivada pela Contratada, as garantias não serão restituídas e 

constituirá receita do Contratante; 

 

19.3.  A Garantia de Execução do Contrato deverá ser prestada no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

contados da data de assinatura do contrato/ordem de serviço/compra, mediante as assinaturas da 

Contratada e do fiscal do contrato. 

 

20.  DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução e/ou inexecutar total ou 

parcialmente o seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CRA-MG pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais;  

 

20.2. Ficam estabelecidos as seguintes sanções, aplicáveis quando do descumprimento contratual: 

 

a) Advertência; 

b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia sobre o valor anual do contrato, em 

caso de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, após ciência por parte da 

Contratada, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de inexecução parcial ou 

total do objeto do contrato superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão 

contratual; 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso da EMPRESA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão. 

 

20.3. As multas estabelecidas nos subitens “b” , “c” “d”,  poderão serão deduzidas do valor do 

pagamento ou de outros créditos relativos ao Contrato; 

 

20.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderá ser descontado da 

garantia contratual, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou deverá ser paga pela 

CONTRATADA por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 
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20.5. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

21.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. O contrato a ser firmado entre o CRA-MG e a adjudicatária incluirá as condições 

estabelecidas neste edital, seus anexos e legislação pertinente para a fiel execução do objeto 

licitado; 

 

21.2. A Contratada deverá manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar ao CRA-MG, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção da contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade 

expirado; 

 

22.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação da licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis; 

 

22.4. Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 

omita em outro será considerado especificado e válido; 

 

22.5. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante, ainda, será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e 

verdadeira sua proposta e lances; 

 

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório; 

 

22.7. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a 

seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

 

22.8. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
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destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do 

art. 43 da Lei Federal 8.666/93; 

 

22.9. As decisões do Pregoeiro e sua equipe de apoio serão publicadas no “Diário Oficial da União 

– DOU”, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 

e divulgadas por e-mail, como também no site www.cramg.org.br ; 

 

22.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o CRA-MG 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação; 

 

22.11. O CRA-MG poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas 

ou para sua abertura; 

 

22.12. Para atender a seus interesses, o CRA-MG reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 

que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 

1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

22.13.  É responsabilidade das licitantes acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.cramg.org.br e as publicações no Diário Oficial da União, quando for o caso; 

 

22.14. Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação; 

                                          

                                    

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2018. 

 

 

Adm. Lilian Saeki 

Pregoeira / CRA-MG 27.312 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cramg.org.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de operadora de plano de saúde privado, sem coparticipação, especializada na 

prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, atendimento pré-hospitalar 

móvel, transporte aeromédico e prestação de serviço de UTI no ar, exames complementares e 

serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e em 

unidade de terapia intensiva em apartamento padrão e berçário, para empregados, dependentes e 

ex-empregados do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, conforme  

especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, devendo os serviços 

serem prestados de acordo com a lei 9.656/1998 e suas alterações, normas da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar -ANS e demais normas pertinentes. 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

 

A contratação pretendida se justifica na medida em que o benefício visa proporcionar segurança e 

tranquilidade aos empregados, seus dependentes e ex-empregados (na forma da Lei e Portarias) do 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, já que o acesso à saúde, ainda 

que seja garantia constitucional, não se traduz dessa forma na realidade de nosso país e encontra 

amparo, também, em Portaria desta Autarquia. 

 

Justifica-se também a abertura de processo licitatório para a referida contratação, o término do atual 

contrato de prestação de serviços. A Lei nº 8.666/1993 permite a renovação da vigência do contrato 

por até 60 meses e o limite de tempo será atingido em março/2018. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Dos Beneficiários  

 

3.1.1. Serão aceitos como beneficiários para fins do contrato a ser celebrado: 

 

a) Titulares: Empregados e ex-empregados do Conselho Regional de Administração de Minas 

Gerais – CRA-MG; 
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b) Dependentes: 

 

- o cônjuge ou companheiro, na forma definida em lei; 

- os filhos, enteados e menores até 21 (vinte e um) anos, ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) 

anos, ou se inválido, de qualquer idade, sob tutela ou guarda do servidor ou de seu cônjuge ou 

companheiro; 

- o pai e/ou a mãe que vivam às expensas do beneficiário-titular desde que havendo coabitação dos 

genitores, a soma dos rendimentos mensais do casal não seja igual ou superior a duas vezes o 

salário-mínimo vigente no país, em observância ao princípio da mútua assistência, não havendo 

coabitação dos genitores, o pai e/ou mãe não percebam, individualmente, rendimentos mensais de 

qualquer fonte em valor igual ou superior a um salário-mínimo vigente no país; 

- o irmão sob tutela do empregado, sem arrimo dos pais, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando 

incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. 

 

3.1.2. O CRA-MG encaminhará à CONTRATADA a relação dos beneficiários e comunicará as 

eventuais exclusões até o último dia útil do mês de competência e as inclusões no primeiro dia útil 

do mês subseqüente a esses eventos; 

 

3.1.3. Os empregados do CRA-MG, que porventura forem exonerados do seu quadro funcional, 

terão assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário e a dos dependentes a ele 

vinculados, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assumam o pagamento 

integral da mensalidade e seja feita a opção de permanência no prazo máximo de 30 (trinta) dias em 

resposta à comunicação do CONTRATANTE sobre a opção de manutenção da condição de 

beneficiário do plano, formalizada no ato da exoneração; 

 

3.1.4. O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o subitem anterior será 

de 1/3 (um terço) do tempo de permanência no respectivo plano, com um mínimo de 06 (seis) 

meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses; 

 

3.1.5. O(s) dependente(s) e/ou pensionista(s) do empregado que vier a falecer permanecerá(ão) na 

condição de beneficiário(s) do plano de assistência à saúde durante a vigência do período 

contratual, desde que respondam pelo seu pagamento conforme valor constante no contrato 

decorrente do processo licitatório; 

 

3.1.6. Os dependentes dos empregados do CRA-MG que tiverem cessado o estado de dependência 

terão assegurado o direito de manter-se na condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, 

com os mesmos atributos de cobertura assistencial previstos no contrato, desde que expressem sua 

vontade neste sentido até o último dia útil do mês anterior em que cessar o estado de dependência, e 

que respondam pelo seu pagamento integral; 
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3.1.7. Aos beneficiários incluídos posteriormente no Plano serão asseguradas as mesmas condições 

e preços dos seus integrantes iniciais; 

 

3.1.8. O CRA-MG entregará à Licitante vencedora, quando da assinatura do contrato, a relação de 

beneficiários com todos os dados necessários para fins de cadastramento, bem como a 

comprovação da situação de depedência do beneficiário ao titular, que se dará através da 

declaração do Impsto de Renda; 

 

3.1.9. Caberá à Contratada, quando da apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 

prestados, anexar às mesmas um relatório contendo a listagem atualizada de beneficiários; 

 

3.1.10. A empresa Contratada deverá manter nas mesmas condições como beneficiário do plano de 

saúde, os dependentes dos titulares do atual contrato que não se manifestarem pela exclusão do 

futuro contrato de assistência médica, decorrente desta licitação; 

 

3.1.11.Atualmente, o nº total de beneficiários do plano, em fevereiro de 2018 é de 67 (sessenta e 

sete) vidas, conforme os quadros abaixos: 

 

A) Tabela – Total de Beneficiários: 

FAIXA ETÁRIA EMPREGADOS DEPENDENTES  TOTAL 

 0 A 18 anos   0 7 7 

 19 A 23 anos   0 0 0 

 24 A 28 anos   1 0 1 

 29 A 33 anos   6 1 7 

 34 A 38 anos   11 0 11 

 39 A 43 anos   9 0 9 

 44  A 48 anos  5 2 7 

 49 A 53 anos  4 1 5 

 54 A 58 anos  2 0 2 

 59 ou mais  7 11 18 

 Total  45 22 67 

 

B) Tabela – Total de Beneficiários por Cidade: 

Cidade Empregados/Dependentes 

Belo Horizonte   63 

Pouso Alegre   1 

Uberlândia 2 

Montes Claros 1 

 Total  67 
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3.2. Dos Serviços Cobertos  

 

3.2.1. A empresa CONTRATADA assegurará aos beneficiários regularmente inscritos, todo o Rol 

de Procedimentos Médicos para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, 

constantes no Anexo da Resolução Normativa n.º 387/2015, bem como aqueles acrescentados por 

legislação posterior, os quais serão prestados nos consultórios dos médicos credenciados, em 

hospitais, ambulatórios e laboratórios, dentro da rede credenciada e/ou própria da CONTRATADA, 

nas especialidades médicas a seguir relacionadas e demais classificadas pela Organização Mundial 

da Saúde: 

 

1. Acupuntura  

2. Alergia e Imunologia  

3. Anestesiologia  

4. Angiologia  

5. Cancerologia  

6. Cardiologia  

7. Cirurgia Buco-maxilo-facial 

8. Cirurgia Cardiovascular  

9. Cirurgia da Mão  

10. Cirurgia de Cabeça e Pescoço  

11. Cirurgia do Aparelho Digestivo  

11. Cirurgia Geral  

12. Cirurgia Pediátrica  

13. Cirurgia Plástica  

14. Cirurgia Torácica  

15. Cirurgia Vascular  

16. Clínica Médica  

17. Coloproctologia  

18. Dermatologia  

19. Endocrinologia e Metabologia  

20. Endoscopia  

21. Fisioterapia 

22. Fonoaudiologia 

23. Gastroenterologia  

24. Genética Médica  

25. Geriatria  

26. Ginecologia e Obstetrícia  

27. Hematologia e Hemoterapia  

28. Homeopatia  

29. Infectologia  

30. Mastologia  

31. Medicina de Família e Comunidade  

32. Medicina de Tráfego  

33. Medicina Esportiva  

34. Medicina Física e Reabilitação  

35. Medicina Intensiva  
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36. Medicina Legal e Perícia Médica  

37. Medicina Nuclear  

38. Medicina Preventiva e Social  

39. Nefrologia  

40. Neurocirurgia  

41. Neurologia  

42. Nutrição 

43. Nutrologia  

44. Oftalmologia  

45. Ortopedia e Traumatologia  

46. Otorrinolaringologia  

45. Patologia  

47. Patologia Clínica/Medicina Laboratorial  

48. Pediatria  

49. Pneumologia  

50. Psicologia 

51. Psiquiatria  

52. Radiologia e Diagnóstico por Imagem  

53. Radioterapia  

54. Reumatologia  

55. Terapia Ocupacional 

56.  Urologia 
57. Qualquer outra especialidade médica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e/ou 

pelo respectivo órgão fiscalizador da profissão e/ou pela Associação Médica Brasileira – AMB, que 

venham a ser previstas ou não vedadas pela legislação. 

 

3.2.2 Caso haja a alteração ou a revogação da Resolução Normativa n.º 387/2015, que venha a 

suprimir algum procedimento médico nela previsto, ficam asseguradas todas as coberturas 

constantes no subitem anterior; 

 

3.2.3 Na hipótese de o Rol de Procedimentos Médicos vir a ser disciplinado por nova resolução, 

seja da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou de outro órgão competente, ficam 

asseguradas todas as coberturas previstas no subitem 3.1.3, acrescidas de eventuais modificações 

para maior que vierem a ocorrer. 

 

3.2.4. Atendimento emergencial, 24:00 horas/dia, todos os dias da semana, incluindo a 

assistência de Pediatra, Clínico Geral, Ortopedista, Cirurgião Geral, Gineco-Obstetra e 

Cardiologista, para todas as patologias agudas e crônicas; 

 

3.2.5. O plano deverá oferecer serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, transporte aeromédico 

e prestação de serviço de UTI no ar. 
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3.3. Da Assistência Ambulatorial 

 

O plano privado de assistência médica à saúde deverá assegurar aos beneficiários a cobertura dos 

serviços e materiais adiante arrolados, dentro das especialidades médicas supracitadas: 

 

a) consultas médicas em número ilimitado; 

b) intervenções cirúrgicas ambulatoriais; 

c) medicamentos e materiais cirúrgicos utilizados no transcorrer do atendimento ambulatorial; 

d) exames complementares; 

e) serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento fora do regime de internação hospitalar; 

f) remoção em ambulância, na forma da lei; 

g) tratamento psiquiátrico, na forma da lei; 

h) sessões de fisioterapia. 

 

3.4.  Da Assistência Médico-Hospitalar 

 

O plano privado de assistência médica à saúde contratado assegurará aos beneficiários os seguintes 

serviços e materiais médico-hospitalares: 

 

a) diárias de paciente com acomodações em apartamento individual com banheiro, vedada a 

limitação de prazo; 

 

b) diárias de acompanhante incluindo a acomodação, quaisquer que sejam as condições do paciente 

e acomodação e alimentação nos casos de pacientes menores de 18 (dezoito) anos ou maiores de 65 

(sessenta e cinco) anos, vedada a limitação de prazo; 

 

c) utilização de centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, leitos especiais e 

toda a aparelhagem necessária ao tratamento do paciente durante a internação hospitalar, vedada a 

limitação de prazo; 

 

d) honorários da equipe médica; 

 

e) transfusão de sangue e seus derivados, durante o período de internação; 

 

f) medicina fisiátrica e de reabilitação, sem finalidade estética, e sessões de fisioterapia a critério do 

médico assistente, sem limite de quantidade; 

 

g) remoção em ambulância, na forma da lei; 

 

h) cirurgias estéticas e plásticas não-estéticas, quando efetuadas exclusivamente para restauração de 

funções fisiológicas; 
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i) atendimentos obstétricos que se relacionem à gestação e aos partos normais, cesarianas e 

complicações no processo gestacional, bem como abortamentos determinados exclusivamente em 

razão do risco de morte da gestante, desde que observados os princípios da deontologia médica, 

além de despesas com berçário; 

 

j) exames complementares especializados para diagnósticos, controle de tratamento e evolução da 

doença que motivou a internação, até a alta hospitalar; 

 

l) tratamento psiquiátrico, na forma e nos limites determinados pela legislação em vigor; 

m) cirurgias esterilizadoras quando sob indicação terapêutica, observados os procedimentos éticos 

pertinentes; 

 

n) tratamento e acompanhamento de doenças crônicas preexistentes; 

 

o) alimentação, inclusive dietética, durante a internação hospitalar; 

 

p) serviços gerais de enfermagem; 

 

q) despesas com próteses, órteses e acessórios ligados ao ato cirúrgico, excetuando-se o uso para 

fins estéticos; 

 

r) materiais, medicamentos, anestésicos e gases medicinais necessários ao tratamento até a alta 

hospitalar; 

 

s) transplantes de rins, córnea e implantes, incluindo despesas com doadores vivos até a alta 

hospitalar; 

 

t) fonoaudiologia e foniatria em casos indicados pelo médico assistente na forma da lei. 

 

3.5.  Dos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia 

 

- O plano privado de assistência médica à saúde assegurará aos beneficiários todos os serviços 

auxiliares de diagnóstico e terapia, sem limite de utilização, descritos no Rol de Procedimentos 

Médicos para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contidos no Anexo 

da Resolução Normativa n.º 387/2015, bem como aqueles acrescentados por legislação posterior. 

 

3.6. Da Carência 

 

A CONTRATADA não poderá impor limitações de idade e quaisquer carências para os 

beneficiários descritos no item 3.1.1 deste Termo de Referência, constantes das relações a serem 
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encaminhadas pelo CRA-MG, bem como para os beneficiários posteriormente incluídos, 

observadas as condições previstas no subitem 3.1.8. 

 

3.7. Condições gerais de atendimento  

 

3.7.1. No plano privado de assistência à saúde oferecido pela operadora para a utilização dos 

serviços descritos neste Termo de Referência, os beneficiários terão acesso a toda sua rede 

credenciada e/ou própria, que atenderá dentro das seguintes condições: 

 

a) Possibilitar acesso a pelo menos 08 (oito) hospitais, em Belo Horizonte e região metropolitana, 

todos de grande porte, credenciados ou próprios, que tenham Unidade de Terapia Intensiva, 

incluindo as áreas de pediatria, clínica médica, gineco-obstetrícia, ortopedia, cirurgia e cardiologia;  

 

b) Possibilitar acesso à pelo menos 06 (seis) hospitais Pronto Socorro, em Belo Horizonte e região 

metropolitana, credenciados ou próprios;  

 

c) Possibilitar acesso à pelo menos 05 (cinco) Maternidades, com UTI Neonatal, em Belo Horizonte 

e região metropolitana, credenciadas ou próprias;  

 

d) Relação nominal de no mínimo 10 (dez) hospitais de Grande Porte localizados em outras cidades 

do estado, sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte e considerando as principais 

cidades do Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

e) Relação nominal de no mínimo 20 (vinte) Hospitais Pronto Socorros, localizados em outras 

cidades do estado, sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte/região metropolitana 

e considerando as principais cidades do Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

f) Relação nominal de no mínimo 10 (dez) Maternidades, localizadas em outras cidades do estado, 

sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte e considerando as principais cidades do 

Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

g) Relação nominal de no mínimo 08 (oito) Maternidades com UTI Neonatal, localizadas em 

outras cidades do estado, sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte e considerando 

as principais cidades do Estado,  em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

h) Relação nominal de no mínimo 100 (cem) clínicas especializadas credenciadas ou próprias, em 

Belo Horizonte/região metropolitana, e 40 (quarenta) a nível estadual, considerando as principais 

cidades do Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

i) Relação nominal de no mínimo 350 (trezentos e cinqüenta) médicos contratados ou credenciados, 

com consultórios próprios, fora de centros médicos, clínicas ou outros equivalentes, em Belo 
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Horizonte e 200 (duzentos) a nível estadual, considerando as principais cidades do Estado, em 

especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

j) Relação nominal de no mínimo 20 (vinte) laboratórios de análises clínicas, próprios ou 

credenciados, em Belo Horizonte/Região metropolitana, e 20 (vinte) estabelecimentos a nível 

estadual, considerando as cidades do Estado (Juiz de Fora, Uberlândia, Pouso Alegre, etc.) 

 

l) As relações de que trata os itens “a”, “b”, “c”, ”d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j” deverão ser 

comprovadas através de documento eletrônico pela licitante vencedora; 

 

m) A Rede Credenciada apresentada poderá ser própria, ou credenciada, devendo neste caso existir 

necessariamente, um vínculo contratual ou associativo entre o prestador e a Empresa Licitante. 

 

3.7.2. Qualificação Técnica  

 

a) A licitante operadora de planos privados de assistência à saúde deve estar regularmente inscrito 

na ANS, podendo realizar a prova dessa situação: por ser fato notório, a critério da Comissão de 

Licitação; por declaração da ANS e por consulta da Comissão de Licitação ao portal da Agência 

Nacional de Saúde; 

 

b) Comprovação do IDSS superior a 65%. 

 

3.7.3. Na hipótese de internações, os beneficiários terão direito à utilização de apartamento padrão 

(quarto individual com banheiro privativo). Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos 

estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao beneficiário o acesso à 

acomodação em nível superior, sem ônus adicional; 

 

3.7.4. Quando da utilização da rede credenciada e/ou própria, os beneficiários serão atendidos 

mediante a apresentação da carteira de identificação a ser fornecida gratuitamente pela 

CONTRATADA a cada um dos empregados e dependentes; 

 

3.7.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar de forma permanente e sempre atualizada, em site 

da internet, “Guia de Serviços”, contendo a relação de toda a sua rede credenciada e/ou própria, 

com os nomes, os telefones e os endereços dos médicos, hospitais, clínicas, casas de saúde, 

laboratórios, institutos e outras entidades da área de saúde e serviços auxiliares credenciados; 

 

3.7.6. A CONTRATADA manterá uma rede credenciada e/ou própria, em nível regional, composta 

pelos médicos, laboratórios, clínicas e hospitais discriminados no Guia de Serviços a que alude o 

subitem anterior, que atenda satisfatoriamente os beneficiários do CRA-MG lotados nos municípios 

do interior; 
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3.7.7. Caso haja a necessidade de atendimento em local onde não exista rede própria e/ou 

credenciada da CONTRATADA ou nos casos de urgência ou emergência (inclusive fora do Estado 

de Minas Gerais), quando não for possível a utilização dos serviços credenciados ou próprios, os 

beneficiários poderão ser atendidos em conformidade ao que está disposto na Resolução Normativa 

nº 259 de 17/06/2011 c/c Resolução Normativa nº 268, de 01/09/2011 e legislação posterior, de 

forma que caberá o reembolso pela CONTRATADA, mediante a apresentação de documento fiscal 

competente; 

 

3.7.8. Nas hipóteses do subitem 3.7.7, o reembolso deverá se efetuado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido da CONTRATADA.  

 

3.7.9. Para o atendimento nos casos de urgência e emergência fora do Estado de Minas Gerais, 

poderá haver subcontratação dos serviços; 

 

3.7.10. Caso haja alteração na estrutura da rede credenciada e/ou própria, deverão ser observados os 

dispositivos contidos nos artigos 17 e 18 da Lei n.º 9.656/98 e suas posteriores alterações, 

obrigando-se a CONTRATADA a enviar, em vinte e quatro horas, ao CRA-MG, relação contendo 

as modificações havidas; 

 

3.7.11. Para os pedidos solicitados por médicos particulares, a CONTRATADA deverá discriminar 

as rotinas necessárias à sua aceitação, que deverão conter: 

 

a) endereço(s) do(s) estabelecimento(s) para o(s) qual(is) os beneficiários deverão se dirigir, se for 

o caso; 

b) números de telefone e endereço de email a serem contatados; 

c) documentos necessários e sua forma de apresentação; 

d) tempo médio previsto para a obtenção da autorização. 

 

3.7.12. Para utilizarem os serviços acobertados pelo plano privado de assistência à saúde de que 

trata este Termo de Referência, os beneficiários poderão se dirigir diretamente à rede credenciada 

e/ou própria da CONTRATADA; apresentando a carteira de identificação por ela fornecida e 

documento de identidade ou outro equivalente, sem necessidade de guia previamente autorizada, 

salvo nos casos de internação eletiva e de exames especiais, assim considerados aqueles de maior 

complexidade técnica e custo elevado, constantes na Resolução Normativa nº 338 de 21/10/13 e 

legislação posterior; 

 

3.7.13. A autorização para a realização de exames especiais deverá ser fornecida preferencialmente 

por telefone ou outro meio eletrônico equivalente, prevalecendo procedimentos mais simplificados 

que porventura forem adotados pela empresa. Fica estipulado um prazo máximo de (02) dois dias 

úteis, para a obtenção da autorização, contados da solicitação, ressalvados os casos de 

urgência/emergência cuja autorização deverá ser imediata. Eventuais pendências deverão ser 
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tratadas diretamente pelo representante designado pela empresa CONTRATADA, de forma a não 

causar prejuízos aos beneficiários; 

 

3.7.14. Caso a empresa CONTRATADA também adote procedimentos mais simplificados de 

autorização para as internações, será assegurada a preferência por sua implementação no contrato a 

ser pactuado com o CRA-MG; 

 

3.7.15. Nas internações de urgência e/ou emergência o beneficiário escolherá o hospital 

credenciado de sua preferência e terá 72 (setenta e duas) horas para solicitar a “Guia de 

Internação”. Se o beneficiário, em caso de urgência e/ou emergência, comprovadas por médico 

credenciado só conseguir utilizar-se dos serviços contratados, na rede credenciada e/ou própria, na 

condição de cliente particular, a CONTRATADA obrigar-se-á a reembolsar diretamente e 

integralmente ao usuário os gastos realizados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

apresentação dos recibos do pagamento efetuado; 

 

3.7.16. Para fins deste Termo de Referência, consideram-se as seguintes classificações: 

 

a) Estabelecimentos de Saúde: todos aqueles estabelecimentos hospitalares, devidamente 

registrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com área física 

apropriada para os procedimentos de atendimento de urgência e emergência, cuja prestação de 

serviços ocorra em Hospitais Gerais e/ou de Grande Porte; 

 

b) Hospital Geral: internações clínicas e cirúrgicas, além de atendimento em pediatria e 

ginecologia/obstetrícia; 

 

c) Hospital de Grande Porte: atendimentos de urgência e emergência, a realização de procedimentos 

e exames de média e alta complexidade, em âmbito hospitalar e ambulatorial, leitos de terapia 

intensiva, abrangendo mais de uma especialidade médica, realização de cirurgias de grande porte. 

 

4. PRAZO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS 

 

4.1. Contrato de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 

Federal nº 8.666/93, por acordo das partes e desde que os serviços estejam sendo prestados de 

forma satisfatória para este Conselho e em condições mais vantajosas para a Administração; 

 

4.2. A prestação dos serviços iniciará a partir da data de assinatura do contrato. 
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5. PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1. Deverá ser cotado um único preço (linear) per capita por beneficiário (empregados, 

dependentes e ex-empregados, independentemente de faixa etária), de acordo com o plano 

ofertado, observando-se as condições estatuídas neste termo de referência; 

 

5.2. Será de responsabilidade do CRA-MG o custeio do preço per capita estipulado para o plano 

oferecido, multiplicado pelo efetivo número de beneficiários; 

 

5.3. O preço cotado poderá ser reajustado observado o período mínimo de 01 (um) ano,  através do 

IGPM/FGV acumulado nos últimos 12 meses vigente na data do reajuste e mediante negociação 

entre as partes, momento no qual será apreciada a possibilidade de aplicação parcial ou total do 

Índice divulgado/autorizado pela Agência Nacional de Saúde - ANS, para os serviços de assistência 

médica, ou outros índices que venham a substituí-lo. 

 

6. FISCAL DO CONTRATO 

 

6.1. Gerência de Administração e Logística. 

 

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

 

7.1. Conforme obrigações constantes na minuta contratual, Anexo VII deste Edital. 
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ANEXO II  

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A (nome da empresa) ________________________, CNPJ __________________, com sede à 

______________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – 

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) _______________________, 

pelo presente instrumento, credenciamos procurador (es) o(a) Sr.(a) _________________________ 

( nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)_____________, para participar 

das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado (ou de forma genérica para 

licitações em geral), o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-

se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, apresentar lances 

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos 

necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ______________________ de 2018. 

 

 

Assinatura: _________________________________ 

 

 

 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS 

REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

 

 

 

A (nome da empresa) ________________________________________, CNPJ 

__________________,com sede à ______________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou 

sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço)___________, Interessado em participar da licitação em epígrafe que se processa no 

processo administrativo indicado que visa  a contratação de empresa terceirizada para locação de 

mão de obra, motorista executivo, DECLARO, sob as penas da Lei, O PLENO CUMPRIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

_________________________________________ 

(nome, R.G., cargo e assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA  

DE PEQUENO PORTE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

 

 

Declaro, para fins legais, que a ___________________________, inscrita no CNPJ _______, 

sediada na Rua, Trav. Av. (___________), na Cidade de __________________, que é 

microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, pretendendo exercer o 

direito de preferência, na forma da LC n° 123/2006 e suas alterações. 

 

Local e Data. 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

Assinatura do representante da Empresa 

 

 

 

(Este documento deve ser apresentado no Credenciamento) 

 

 

 

Declaração exigida somente para empresa de pequeno porte e microempresa. 
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ANEXO V 

 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital, apresentamos a presente proposta e declaramos que: 

 

1) Os objetos ofertados atendem integralmente os requisitos constantes na especificação do Anexo 

I – Termo de Referência; 

 

2) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da licitação; 

 

3) A presente proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do 

edital e seus anexos; 

 

4) Proposta Comercial; 

 

Razão Social: 
  

 

      

CNPJ:         

Inscrição Estadual:     

Inscrição Municipal:     

Endereço: 

  

 

 

 

      

Telefone/Fax:         

E-mail:         

Nome do repres.  

Legal/Procurador: 
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OBJETO 

(A)=Valor 

linear unitário 

(PER 

CAPITA) 

(B)=Quantidade 

de Vidas 

(C) = (AxB) 

Subtotal 

Mensal 

Estimado 

(D)=( Cx12) 

Total Anual 

Estimado 

 

Plano de saúde 

privado, sem 

coparticipação, 

conforme 

especificações no 

Termo de Referência, 

Anexo I do Edital. 

 

 
   

 

Valor Per Capita Linear (por extenso):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais. 

 

5) Local Prestação Serviços: Conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

6) Prazo Entrega: Conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

7) Forma de Pagamento: Em até 15 (quinze) dias, do mês seguinte ao da prestação dos serviços - 

objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhado  da respectiva Nota (s) 

Fisca(is), Boleto (s) Bancário (s) e da documentação exigida; 

 

8) Validade da Proposta Comercial: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data prevista para a 

entrega dos envelopes.  

 

9) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos relacionados com os 

serviços ofertados, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, 

taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser 

assinado. 

 

 

Local e data: 

 

Assinatura Responsável Legal/Procurador  

 Identificação da Empresa 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

 

Eu, _______________(nome completo)_______________, representante legal da 

Empresa__________________________________________, com sede à Rua 

_____________________________________, inscrita no CNPJ sob no nº __________, interessada 

em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo acima indicado 

que visa a contratação de empresa especializada terceirizada para locação de mão de obra, 

motorista executivo do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, 

localizada à Av. Afonso Pena, 981, 1º andar, Centro, CEP 30130-002, Belo Horizonte/, 

DECLARO, sob as penas da Lei, o que segue: 

 

a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

b) Declara, sob as penas da Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

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

14 (quatorze) anos. 

 

Local e data 

 

___________________________________________ 

(nome, R.G., cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA CONTRATUAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 

 

 

CONTRATO Nº XXX/2017 - CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE 

PRIVADO PARA OS EMPREGADOS, SEUS DEPENDENTES E EX-EMPREGADOS DO 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA-MG. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – 

CRA-MG, Autarquia Federal, com sede administrativa em Belo Horizonte, Av. Afonso Pena, nº 

981, 1º andar, Centro, CEP 30.130-002, no Estado de Minas Gerais, inscrito sob o CNPJ de nº 

16.863.664/0001-14, neste ato representado por seu presidente, XXXXXXXXXXXXXXX, 

Administrador, CRA-MG nº XXXXX, CPF: XXX.XXX.XXX-XX.  

         

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede em CIDADE, ESTADO, Rua/Av. 

XXXXXXX, nº XXXX, BAIRRO XXXXXX, CEP XXXXXX, no estado de Minas Gerais, inscrita 

no C.N.P.J. sob o nº XXXXXX, neste ato representada por seu representante legal, NOME, 

PROFISSÃO, Identidade XXXX SSP/XX, C.P.F. nº XXX.XXX.XXX-XX.  

        

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Contratação de operadora de plano de saúde privado, sem coparticipação, especializada na 

prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, atendimento pré-hospitalar 

móvel, transporte aeromédico e prestação de serviço de UTI no ar, exames complementares e 

serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e em 

unidade de terapia intensiva em apartamento padrão e berçário, para empregados, dependentes e 

ex-empregados do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, conforme  

especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital, devendo os serviços serem 

prestados de acordo com a lei 9.656/1998 e suas alterações, normas da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar -ANS e demais normas pertinentes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO 

 

2.1. A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento, foi objeto do Processo 

Licitatório nº 01/2018, Pregão Presencial n.º 01/2018,  nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2012 e suas alterações, a que se vincula este 

CONTRATO, bem como pelas demais normas pertinentes à matéria e procedimentos e cláusulas do 

Edital e dos seus anexos, os quais o integram para todos os efeitos legais. 

 

2.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações 

assumidas na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS BENEFICIÁRIOS  

 

3.1. Dos Beneficiários  

 

3.1.1. Serão aceitos como beneficiários para fins do contrato a ser celebrado: 

 

a) Titulares: Empregados, seus dependentes e ex-empregados do Conselho Regional de 

Administração de Minas Gerais – CRA-MG; 

 

b) Dependentes: 

 

- o cônjuge ou companheiro, na forma definida em lei; 

- os filhos, enteados e menores até 21 (vinte e um) anos, ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) 

anos, ou se inválido, de qualquer idade, sob tutela ou guarda do servidor ou de seu cônjuge ou 

companheiro; 

- o pai e/ou a mãe que vivam às expensas do beneficiário-titular desde que havendo coabitação dos 

genitores, a soma dos rendimentos mensais do casal não seja igual ou superior a duas vezes o 

salário-mínimo vigente no país, em observância ao princípio da mútua assistência, não havendo 

coabitação dos genitores, o pai e/ou mãe não percebam, individualmente, rendimentos mensais de 

qualquer fonte em valor igual ou superior a um salário-mínimo vigente no país; 

- o irmão sob tutela do empregado, sem arrimo dos pais, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando 

incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. 

 

3.1.2. O CRA-MG encaminhará à CONTRATADA a relação dos beneficiários e comunicará as 

eventuais exclusões até o último dia útil do mês de competência e as inclusões no primeiro dia útil 

do mês subseqüente a esses eventos; 

 

3.1.3. Os empregados do CRA-MG, que porventura forem exonerados do seu quadro funcional, 

terão assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário e a dos dependentes a ele 
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vinculados, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assumam o pagamento 

integral da mensalidade e seja feita a opção de permanência no prazo máximo de 30 (trinta) dias em 

resposta à comunicação do CONTRATANTE sobre a opção de manutenção da condição de 

beneficiário do plano, formalizada no ato da exoneração; 

 

3.1.4. O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o subitem anterior será 

de 1/3 (um terço) do tempo de permanência no respectivo plano, com um mínimo de 06 (seis) 

meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses; 

 

3.1.5. O(s) dependente(s) e/ou pensionista(s) do empregado que vier a falecer permanecerá(ão) na 

condição de beneficiário(s) do plano de assistência à saúde durante a vigência do período 

contratual, desde que respondam pelo seu pagamento conforme valor constante no contrato 

decorrente do processo licitatório; 

 

3.1.6. Os dependentes dos empregados do CRA-MG que tiverem cessado o estado de dependência 

terão assegurado o direito de manter-se na condição de beneficiário do plano de assistência à saúde, 

com os mesmos atributos de cobertura assistencial previstos no contrato, desde que expressem sua 

vontade neste sentido até o último dia útil do mês anterior em que cessar o estado de dependência, e 

que respondam pelo seu pagamento integral; 

 

3.1.7. Aos beneficiários incluídos posteriormente no Plano serão asseguradas as mesmas condições 

e preços dos seus integrantes iniciais; 

 

3.1.8. O CRA-MG entregará à Licitante vencedora, quando da assinatura do contrato, a relação de 

beneficiários com todos os dados necessários para fins de cadastramento, bem como a 

comprovação da situação de depedência do beneficiário ao titular, que se dará através da 

declaração do Impsto de Renda; 

 

3.1.9. Caberá à CONTRATADA, quando da apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 

prestados, anexar às mesmas um relatório contendo a listagem atualizada de beneficiários; 

 

3.1.10. Atualmente, o nº de beneficiários do plano, em fevereiro de 2018 é de 67 (sessenta e sete) 

vidas, conforme os quadros abaixo: 

 

A) Tabela – Total de Beneficiários 

FAIXA ETÁRIA EMPREGADOS DEPENDENTES  TOTAL 

 0 A 18 anos   0 7 7 

 19 A 23 anos   0 0 0 

 24 A 28 anos   1 0 1 

 29 A 33 anos   6 1 7 

 34 A 38 anos   11 0 11 
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 39 A 43 anos   9 0 9 

 44  A 48 anos  5 2 7 

 49 A 53 anos  4 1 5 

 54 A 58 anos  2 0 2 

 59 ou mais  7 11 18 

 Total  45 22 67 

 

B) Tabela – Total de Beneficiários por Cidade 

Cidade Empregados/Dependentes 

Belo Horizonte   63 

Pouso Alegre   1 

Uberlândia 2 

Montes Claros 1 

 Total  67 

 

CLÁUSULA QUARTA -  DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. A empresa CONTRATADA assegurará aos beneficiários regularmente inscritos, todo o Rol de 

Procedimentos Médicos para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, 

constantes no Anexo da Resolução Normativa n.º 387/2015, bem como aqueles acrescentados por 

legislação posterior, os quais serão prestados nos consultórios dos médicos credenciados, em 

hospitais, ambulatórios e laboratórios, dentro da rede credenciada e/ou própria da CONTRATADA, 

nas especialidades médicas a seguir relacionadas e demais classificadas pela Organização Mundial 

da Saúde: 

 

1. Acupuntura  

2. Alergia e Imunologia  

3. Anestesiologia  

4. Angiologia  

5. Cancerologia  

6. Cardiologia  

7. Cirurgia Buco-maxilo-facial 

8. Cirurgia Cardiovascular  

9. Cirurgia da Mão  

10. Cirurgia de Cabeça e Pescoço  

11. Cirurgia do Aparelho Digestivo  

11. Cirurgia Geral  

12. Cirurgia Pediátrica  

13. Cirurgia Plástica  

14. Cirurgia Torácica  

15. Cirurgia Vascular  

16. Clínica Médica  
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17. Coloproctologia  

18. Dermatologia  

19. Endocrinologia e Metabologia  

20. Endoscopia  

21. Fisioterapia 

22. Fonoaudiologia 

23. Gastroenterologia  

24. Genética Médica  

25. Geriatria  

26. Ginecologia e Obstetrícia  

27. Hematologia e Hemoterapia  

28. Homeopatia  

29. Infectologia  

30. Mastologia  

31. Medicina de Família e Comunidade  

32. Medicina de Tráfego  

33. Medicina Esportiva  

34. Medicina Física e Reabilitação  

35. Medicina Intensiva  

36. Medicina Legal e Perícia Médica  

37. Medicina Nuclear  

38. Medicina Preventiva e Social  

39. Nefrologia  

40. Neurocirurgia  

41. Neurologia  

42. Nutrição 

43. Nutrologia  

44. Oftalmologia  

45. Ortopedia e Traumatologia  

46. Otorrinolaringologia  

45. Patologia  

47. Patologia Clínica/Medicina Laboratorial  

48. Pediatria  

49. Pneumologia  

50. Psicologia 

51. Psiquiatria  

52. Radiologia e Diagnóstico por Imagem  

53. Radioterapia  

54. Reumatologia  

55. Terapia Ocupacional 

56.  Urologia 
57. Qualquer outra especialidade médica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e/ou 

pelo respectivo órgão fiscalizador da profissão e/ou pela Associação Médica Brasileira – AMB, que 

venham a ser previstas ou não vedadas pela legislação. 
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4.2. Caso haja a alteração ou a revogação da Resolução Normativa n.º 387/2015, que venha a 

suprimir algum procedimento médico nela previsto, ficam asseguradas todas as coberturas 

constantes no subitem anterior; 

 

4.3 Na hipótese de o Rol de Procedimentos Médicos vir a ser disciplinado por nova resolução, seja 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou de outro órgão competente, ficam 

asseguradas todas as coberturas previstas no subitem 4.1.3, acrescidas de eventuais modificações 

para maior que vierem a ocorrer. 

 

4.4. Atendimento emergencial, 24:00 horas/dia, todos os dias da semana, incluindo a assistência 

de Pediatra, Clínico Geral, Ortopedista, Cirurgião Geral, Gineco-Obstetra e Cardiologista, para 

todas as patologias agudas e crônicas; 

 

4.5. O plano deverá oferecer serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, transporte aeromédico e 

prestação de serviço de UTI no ar. 

 

4.6. Da Assistência Ambulatorial 

 

O plano privado de assistência médica à saúde deverá assegurar aos beneficiários a cobertura dos 

serviços e materiais adiante arrolados, dentro das especialidades médicas supracitadas: 

 

a) consultas médicas em número ilimitado; 

b) intervenções cirúrgicas ambulatoriais; 

c) medicamentos e materiais cirúrgicos utilizados no transcorrer do atendimento ambulatorial; 

d) exames complementares; 

e) serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento fora do regime de internação hospitalar; 

f) remoção em ambulância, na forma da lei; 

g) tratamento psiquiátrico, na forma da lei; 

h) sessões de fisioterapia. 

 

4.7.   Da Assistência Médico-Hospitalar 

 

O plano privado de assistência médica à saúde contratado assegurará aos beneficiários os seguintes 

serviços e materiais médico-hospitalares: 

 

a) diárias de paciente com acomodações em apartamento individual com banheiro, vedada a 

limitação de prazo; 

 

b) diárias de acompanhante incluindo a acomodação, quaisquer que sejam as condições do paciente 

e acomodação e alimentação nos casos de pacientes menores de 18 (dezoito) anos ou maiores de 65 

(sessenta e cinco) anos, vedada a limitação de prazo; 
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c) utilização de centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, leitos especiais e 

toda a aparelhagem necessária ao tratamento do paciente durante a internação hospitalar, vedada a 

limitação de prazo; 

 

d) honorários da equipe médica; 

 

e) transfusão de sangue e seus derivados, durante o período de internação; 

 

f) medicina fisiátrica e de reabilitação, sem finalidade estética, e sessões de fisioterapia a critério do 

médico assistente, sem limite de quantidade; 

 

g) remoção em ambulância, na forma da lei; 

 

h) cirurgias estéticas e plásticas não-estéticas, quando efetuadas exclusivamente para restauração de 

funções fisiológicas; 

 

i) atendimentos obstétricos que se relacionem à gestação e aos partos normais, cesarianas e 

complicações no processo gestacional, bem como abortamentos determinados exclusivamente em 

razão do risco de morte da gestante, desde que observados os princípios da deontologia médica, 

além de despesas com berçário; 

 

j) exames complementares especializados para diagnósticos, controle de tratamento e evolução da 

doença que motivou a internação, até a alta hospitalar; 

 

l) tratamento psiquiátrico, na forma e nos limites determinados pela legislação em vigor; 

m) cirurgias esterilizadoras quando sob indicação terapêutica, observados os procedimentos éticos 

pertinentes; 

 

n) tratamento e acompanhamento de doenças crônicas preexistentes; 

 

o) alimentação, inclusive dietética, durante a internação hospitalar; 

 

p) serviços gerais de enfermagem; 

 

q) despesas com próteses, órteses e acessórios ligados ao ato cirúrgico, excetuando-se o uso para 

fins estéticos; 

 

r) materiais, medicamentos, anestésicos e gases medicinais necessários ao tratamento até a alta 

hospitalar; 
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s) transplantes de rins, córnea e implantes, incluindo despesas com doadores vivos até a alta 

hospitalar; 

 

t) fonoaudiologia e foniatria em casos indicados pelo médico assistente na forma da lei. 

 

4.8.  Dos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia 

 

- O plano privado de assistência médica à saúde assegurará aos beneficiários todos os serviços 

auxiliares de diagnóstico e terapia, sem limite de utilização, descritos no Rol de Procedimentos 

Médicos para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contidos no Anexo 

da Resolução Normativa n.º 387/2015, bem como aqueles acrescentados por legislação posterior. 

 

4.9. Da Carência 

 

A CONTRATADA não poderá impor limitações de idade e quaisquer carências para os 

beneficiários descritos no item 3.1.1. deste Termo de Referência, constantes das relações a serem 

encaminhadas pelo CRA-MG, bem como para os beneficiários posteriormente incluídos, 

observadas as condições previstas no subitem 3.1.8. 

 

4.10. Condições gerais de atendimento  

 

4.10.1. No plano privado de assistência à saúde oferecido pela operadora para a utilização dos 

serviços descritos neste Termo de Referência, os beneficiários terão acesso a toda sua rede 

credenciada e/ou própria, que atenderá dentro das seguintes condições: 

 

a) Possibilitar acesso a pelo menos 08 (oito) hospitais, em Belo Horizonte e região metropolitana, 

todos de grande porte, credenciados ou próprios, que tenham Unidade de Terapia Intensiva, 

incluindo as áreas de pediatria, clínica médica, gineco-obstetrícia, ortopedia, cirurgia e cardiologia;  

 

b) Possibilitar acesso à pelo menos 06 (seis) hospitais Pronto Socorro, em Belo Horizonte e região 

metropolitana, credenciados ou próprios;  

 

c) Possibilitar acesso à pelo menos 05 (cinco) Maternidades, com UTI Neonatal, em Belo Horizonte 

e região metropolitana, credenciadas ou próprias;  

 

d) Relação nominal de no mínimo 10 (dez) hospitais de Grande Porte localizados em outras cidades 

do estado, sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte e considerando as principais 

cidades do Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 



 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 4.769, DE 09/09/1965 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
Av. Afonso Pena, 981 . 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  

www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

Página 49 de 59 

 

e) Relação nominal de no mínimo 20 (vinte) Hospitais Pronto Socorros, localizados em outras 

cidades do estado, sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte/região metropolitana 

e considerando as principais cidades do Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

f) Relação nominal de no mínimo 10 (dez) Maternidades, localizadas em outras cidades do estado, 

sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte e considerando as principais cidades do 

Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

g) Relação nominal de no mínimo 08 (oito) Maternidades com UTI Neonatal, localizadas em 

outras cidades do estado, sem considerar a Região Metropolitana de Belo Horizonte e considerando 

as principais cidades do Estado,  em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

h) Relação nominal de no mínimo 100 (cem) clínicas especializadas credenciadas ou próprias, em 

Belo Horizonte/região metropolitana, e 40 (quarenta) a nível estadual, considerando as principais 

cidades do Estado, em especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

i) Relação nominal de no mínimo 350 (trezentos e cinqüenta) médicos contratados ou credenciados, 

com consultórios próprios, fora de centros médicos, clínicas ou outros equivalentes, em Belo 

Horizonte e 200 (duzentos) a nível estadual, considerando as principais cidades do Estado, em 

especial as com mais de 50 mil habitantes;  

 

j) Relação nominal de no mínimo 20 (vinte) laboratórios de análises clínicas, próprios ou 

credenciados, em Belo Horizonte/Região metropolitana, e 20 (vinte) estabelecimentos a nível 

estadual, considerando as cidades do Estado (Juiz de Fora, Uberlândia, Pouso Alegre, etc.) 

 

l) As relações de que trata os itens “a”, “b”, “c”, ”d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j” deverão ser 

comprovadas através de documento eletrônico pela licitante vencedora; 

 

m) A Rede Credenciada apresentada poderá ser própria, ou credenciada, devendo neste caso existir 

necessariamente, um vínculo contratual ou associativo entre o prestador e a Empresa Licitante. 

 

4.11. Qualificação Técnica  

 

a) A licitante operadora de planos privados de assistência à saúde deve estar regularmente inscrito 

na ANS, podendo realizar a prova dessa situação: por ser fato notório, a critério da Comissão de 

Licitação; por declaração da ANS e por consulta da Comissão de Licitação ao portal da Agência 

Nacional de Saúde; 

 

b) Comprovação do IDSS superior a 65%. 
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4.12.  Na hipótese de internações, os beneficiários terão direito à utilização de apartamento padrão 

(quarto individual com banheiro privativo). Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos 

estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao beneficiário o acesso à 

acomodação em nível superior, sem ônus adicional; 

 

4.13. Quando da utilização da rede credenciada e/ou própria, os beneficiários serão atendidos 

mediante a apresentação da carteira de identificação a ser fornecida gratuitamente pela 

CONTRATADA a cada um dos empregados e dependentes; 

 

4.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar de forma permanente e sempre atualizada, em site 

da internet, “Guia de Serviços”, contendo a relação de toda a sua rede credenciada e/ou própria, 

com os nomes, os telefones e os endereços dos médicos, hospitais, clínicas, casas de saúde, 

laboratórios, institutos e outras entidades da área de saúde e serviços auxiliares credenciados; 

 

4.15. A CONTRATADA manterá uma rede credenciada e/ou própria, em nível regional, composta 

pelos médicos, laboratórios, clínicas e hospitais discriminados no Guia de Serviços a que alude o 

subitem anterior, que atenda satisfatoriamente os beneficiários do CRA-MG lotados nos municípios 

do interior; 

 

4.16. Caso haja a necessidade de atendimento em local onde não exista rede própria e/ou 

credenciada da CONTRATADA ou nos casos de urgência ou emergência (inclusive fora do Estado 

de Minas Gerais), quando não for possível a utilização dos serviços credenciados ou próprios, os 

beneficiários poderão ser atendidos em conformidade ao que está disposto na Resolução Normativa 

nº 259 de 17/06/2011 c/c Resolução Normativa nº 268, de 01/09/2011 e legislação posterior, de 

forma que caberá o reembolso pela CONTRATADA, mediante a apresentação de documento fiscal 

competente; 

 

4.17 Nas hipóteses do subitem 4.16, o reembolso deverá se efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data do protocolo do pedido da CONTRATADA.  

 

4.18. Para o atendimento nos casos de urgência e emergência fora do Estado de Minas Gerais, 

poderá haver subcontratação dos serviços; 

 

4.19 Caso haja alteração na estrutura da rede credenciada e/ou própria, deverão ser observados os 

dispositivos contidos nos artigos 17 e 18 da Lei n.º 9.656/98 e suas posteriores alterações, 

obrigando-se a CONTRATADA a enviar, em vinte e quatro horas, ao CRA-MG, relação contendo 

as modificações havidas; 

 

4.20. Para os pedidos solicitados por médicos particulares, a CONTRATADA deverá discriminar as 

rotinas necessárias à sua aceitação, que deverão conter: 
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a) endereço(s) do(s) estabelecimento(s) para o(s) qual(is) os beneficiários deverão se dirigir, se for 

o caso; 

b) números de telefone e endereço de email a serem contatados; 

c) documentos necessários e sua forma de apresentação; 

d) tempo médio previsto para a obtenção da autorização. 

 

4.21. Para utilizarem os serviços acobertados pelo plano privado de assistência à saúde de que trata 

este Contrato, os beneficiários poderão se dirigir diretamente à rede credenciada e/ou própria da 

CONTRATADA; apresentando a carteira de identificação por ela fornecida e documento de 

identidade ou outro equivalente, sem necessidade de guia previamente autorizada, salvo nos 

casos de internação eletiva e de exames especiais, assim considerados aqueles de maior 

complexidade técnica e custo elevado, constantes na Resolução Normativa nº 338 de 21/10/13 e 

legislação posterior; 

 

4.22. A autorização para a realização de exames especiais deverá ser fornecida preferencialmente 

por telefone ou outro meio eletrônico equivalente, prevalecendo procedimentos mais simplificados 

que porventura forem adotados pela empresa. Fica estipulado um prazo máximo de (02) dois dias 

úteis, para a obtenção da autorização, contados da solicitação, ressalvados os casos de 

urgência/emergência cuja autorização deverá ser imediata. Eventuais pendências deverão ser 

tratadas diretamente pelo representante designado pela empresa CONTRATADA, de forma a não 

causar prejuízos aos beneficiários; 

 

4.23 Caso a empresa CONTRATADA também adote procedimentos mais simplificados de 

autorização para as internações, será assegurada a preferência por sua implementação no contrato a 

ser pactuado com o CRA-MG; 

 

4.24. Nas internações de urgência e/ou emergência o beneficiário escolherá o hospital credenciado 

de sua preferência e terá 72 (setenta e duas) horas para solicitar a “Guia de Internação”. Se o 

beneficiário, em caso de urgência e/ou emergência, comprovadas por médico credenciado só 

conseguir utilizar-se dos serviços contratados, na rede credenciada e/ou própria, na condição de 

cliente particular, a CONTRATADA obrigar-se-á a reembolsar diretamente e integralmente ao 

usuário os gastos realizados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação dos 

recibos do pagamento efetuado; 

 

4.25. Para fins deste CONTRATO consideram-se as seguintes classificações: 

 

a) Estabelecimentos de Saúde: todos aqueles estabelecimentos hospitalares, devidamente 

registrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com área física 

apropriada para os procedimentos de atendimento de urgência e emergência, cuja prestação de 

serviços ocorra em Hospitais Gerais e/ou de Grande Porte; 
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b) Hospital Geral: internações clínicas e cirúrgicas, além de atendimento em pediatria e 

ginecologia/obstetrícia; 

 

c) Hospital de Grande Porte: atendimentos de urgência e emergência, a realização de procedimentos 

e exames de média e alta complexidade, em âmbito hospitalar e ambulatorial, leitos de terapia 

intensiva, abrangendo mais de uma especialidade médica, realização de cirurgias de grande porte. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

 

5.1. Compete ao CONTRATANTE: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço contratado; 

 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada 

durante o prazo de vigência deste Contrato; 

 

c) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este 

contrato; 

 

e) Fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 

f) Atestar os serviços prestados através do relatório mensal elaborado e emitido pela Contratada, 

que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá 

documento indispensável para a liberação dos pagamentos; 

 

g) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-

lhe prazo para corrigi-la; 

 

h) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços; 

i) Relacionar os beneficiários, quando da assinatura do Contrato com a licitante vencedora, 

com todos os dados necessários para fins de cadastramento e informar por escrito, qualquer 

inclusão ou exclusão de beneficiário; 

j) Comunicar à Contratada, por escrito, os casos em que o beneficiário perder o direito de 

atendimento nas condições exigidas; 
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l) Recolher e devolver, na ocasião da exclusão de beneficiário, assim como no caso de rescisão 

contratual, as respectivas carteiras de identificação, bem como qualquer documento análogo, 

fornecido pela Contratada. 

 

CLÁUSULA  SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

6.1. Compete à CONTRATADA: 

 

a) Assegurar aos beneficiários do plano de saúde a regular prestação do serviço conforme o plano 

ofertado, de acordo com todas as condições estabelecidas neste Contrato; 

 

b) Iniciar a prestação de serviços, na data indicada no Contrato que será assinado com o CRA-MG; 

 

c) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e contratação exigidas; 

 

d) Enviar ao CRA-MG, no prazo máximo de 2 dias úteis, relação com as alterações promovidas na 

estrutura da rede credenciada e/ou própria, mantendo-a em número igual ou superior ao apresentado 

no termo de referência; 

 

e) Proceder às inclusões e às exclusões de beneficiários, no prazo máximo de dois dias úteis, 

contados do recebimento da solicitação do CRA-MG (via internet ou 

diretamente em suas dependências); 

 

f) Apresentar as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, acompanhadas de relatório, 

contendo a relação dos beneficiários; 

 

g) Assegurar aos beneficiários, autorização para procedimentos de forma ágil, observando-se os 

prazos previstos neste termo de referencia; 

 

h) Assegurar aos beneficiários o reembolso das despesas efetuadas com consultas, exames, 

honorários médicos, serviços hospitalares, medicamentos e materiais utilizados, durante o período 

de internação bem como as demais taxas hospitalares, em locais que não disponha de rede médico-

hospitalar, laboratorial, e serviços complementares ao diagnóstico e terapia, credenciada ou própria; 

nos prazos mencionados neste termo de referencia; 

 

i) Providenciar a imediata correção das deficiências nos serviços contratados, 

apontadas pelo CONTRATANTE; 

 

j) Colocar, à disposição do CRA-MG, um sistema informatizado que possibilite, via 

internet, o encaminhamento e acompanhamento da movimentação mensal dos beneficiários, quais 

sejam, os formulários de inclusão, exclusão de plano; 2ªvia, alterações cadastrais; 

 

l) Garantir a continuidade dos serviços que vinham sendo prestados pela anterior contratada, aos 

beneficiários internados ou em tratamento hospitalar/domiciliar quando da assinatura do novo 

contrato, cuja interrupção venha a prejudicar sua recuperação, observando as seguintes hipóteses: 
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1) pacientes passíveis de remoção (com base em parecer de médico especialista): serão transferidos 

para estabelecimentos credenciados da nova CONTRATADA; 

 

2) pacientes com impossibilidade de remoção: caberá à nova CONTRATADA o custeio integral até 

o final do tratamento ou até que seja possível a transferência do usuário para um hospital 

credenciado; 

 

3) pacientes em tratamento de patologias graves, incluindo neoplasia maligna e outros em que a 

mudança do médico assistente importe grave dano ao paciente: haverá o custeio integral do 

tratamento pela nova CONTRATADA até o seu encerramento, inclusive quanto aos honorários 

médicos; 

 

4) pacientes em uso de equipamentos domiciliares: caberá à nova CONTRATADA a substituição 

dos equipamentos por seus próprios, desde que semelhantes ou superiores, ou, ainda, o custeio 

integral da manutenção dos instalados; 

 

m) Assegurar aos beneficiários do CONTRATANTE, sempre que houver indisponibilidade de leito 

nos hospitais ou clínicas próprios ou credenciados da CONTRATADA, acomodação em outro 

estabelecimento de qualidade igual ou superior, sem ônus adicional; 

 

n) Assegurar a remoção do beneficiário hospitalizado, via terrestre, para outro estabelecimento 

hospitalar, num raio de 100 quilômetros, dentro do território nacional, sempre que necessário e 

recomendado por relatório feito pelo médico do paciente, sem qualquer ônus adicional; 

 

o) Fornecer, em até 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, as carteiras de identificação 

dos beneficiários; bem como de 2ª via, no mesmo prazo, sem ônus; 

 

p) Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem 

utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer 

operações de desconto bancário, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

 
q) Disponibilizar permanentemente um representante da empresa, informando seus telefones e e-

mail, o qual ficará a cargo de sanar as pendências de toda ordem, além de participar de reuniões 

semanais previamente agendadas com os servidores designados para fiscalizar o contrato. 

 

r) Não realizar a subcontratação, cessão ou transferência do contrato; 

 

s) Manter, durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CRA-MG, 

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer o seguimento deste Contrato, bem como 

substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

 

t)  Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação 

dos serviços deste Contrato, sem prévia autorização do CRA-MG; 
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u) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, 

ficando proibida a transferência da responsabilidade por seu pagamento à Administração do CRA-

MG, não podendo onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CRA-MG; 

 

v) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

danos causados diretamente ao CRA-MG ou a terceiros, devidamente comprovados, ocorridos por 

sua culpa ou dolo, por qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outro sim, por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato; 

 

x) A empresa Contratada deverá manter nas mesmas condições como beneficiário do plano de 

saúde, os dependentes dos titulares do atual contrato que não se manifestarem pela exclusão do 

futuro contrato de assistência médica, decorrente desta licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a Área de 

Administração e Logística do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, 

observado o artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

7.2. A fiscalização do contrato estará à disposição da Contratada para fornecer informações, 

necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados; 

 

7.3. O CRA-MG exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos serviços 

objeto deste Certame, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato não 

exime a Licitante/Contratada de quaisquer de suas responsabilidades perante o CRA-MG ou 

terceiros; 

 

7.4. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DO CONTRATO 

 

8.1. O Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, 

podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, desde que os serviços 

estejam sendo prestados de forma satisfatória para este Conselho com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, limitado ao prazo legal, em conformidade com a 

Lei 8.666/93.  
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CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

9.1. O CRA-MG pagará à Contratada o valor único preço (linear) per capita por beneficiário 

(empregados, dependentes e ex-empregados), de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXX Reais), 

totalizando o valor mensal estimado de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXX); 

 

9.2. Será de responsabilidade do CRA-MG o custeio do preço per capita estipulado para o plano 

oferecido, multiplicado pelo efetivo número de beneficiários; 

 

9.3. O preço cotado poderá ser reajustado observado o período mínimo de 01 (um) ano,  através do 

IGPM/FGV acumulado nos últimos 12 meses vigente na data do reajuste e mediante negociação 

entre as partes, momento no qual será apreciada a possibilidade de aplicação parcial ou total do 

Índice divulgado/autorizado pela Agência Nacional de Saúde - ANS, para os serviços de assistência 

médica, ou outros índices que venham a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo CRA-MG, mediante 

apresentação de fatura e nota fiscal com o valor bruto e com a descrição dos impostos que incidam 

sobre a operação, bem como o boleto bancário com valor líquido, já deduzidos os impostos a serem 

retidos na fonte, nos termos da RN RFB nº 971/2009, INRF 1.234/2012; 

 

10.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observada a 

legislação municipal aplicável; 

 

10.3.O pagamento será processado MENSALMENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados 

da data do recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) discriminativa(s) e boleto bancário; 

 

10.4. Caso sejam constatados pelo CRA-MG erros, falhas e divergências nos documentos referidos 

no item 10.1., será sustado o prazo para pagamento, que será contado a partir da data de sua 

reapresentação, pela Contratada, devidamente retificados, sem atualização monetária, não incidindo 

qualquer acréscimo sobre os valores faturados; 

 

10.5. O desatendimento de quaisquer das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 

implicará na retenção do pagamento, obrigando-se a empresa contratada, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação do CRA-MG, atender a todas as 

condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e seus anexos, 

podendo ocorrer, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a rescisão unilateral do 

Contrato e as demais consequências advindas; 

 

10.6. A administração poderá deduzir do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas pela Contratada por inadimplemento contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a Contratada prestará garantia em favor 

da Contratante equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor do contrato, conforme 

modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/1993; 

 

11.2.  A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 

contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas.  

 

11.2.1. O valor do seguro contratual será devolvido à Contratada, pelo Contratante, em até 

10 (dez) dias corridos após a finalização da vigência do contrato; 

 

11.2.2. Ocorrendo a rescisão motivada pela Contratada, as garantias não serão restituídas e 

constituirá receita do Contratante; 

 

11.3.  A Garantia de Execução do Contrato deverá ser prestada no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

contados da data de assinatura do contrato/ordem de serviço/compra, mediante as assinaturas da 

Contratada e do fiscal do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

13.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse do CRA-MG, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

14.1. Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior mencionada no art. 393 do Código 

Civil, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos 

diretamente pelo CRA-MG ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da 

CONTRATADA ou de seus prepostos; 

 

14.2. Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos na cláusula anterior, o CRA-MG 

poderá abatê-los das faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou, se inviável a 

compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES 

 

15.1. A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução e/ou inexecutar total ou 
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parcialmente o seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CRA-MG pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais;  

 

15.2. Ficam estabelecidos as seguintes sanções, aplicáveis quando do descumprimento contratual: 

 

a) Advertência; 

b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia sobre o valor anual do contrato, em 

caso de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, após ciência por parte da 

Contratada, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de inexecução parcial ou 

total do objeto do contrato superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão 

contratual; 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso da EMPRESA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão. 

 

15.3. As multas estabelecidas nos subitens “b” , “c” “d”,  poderão serão deduzidas do valor do 

pagamento ou de outros créditos relativos ao Contrato; 

 

15.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderá ser descontado da 

garantia contratual, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou deverá ser paga pela 

CONTRATADA por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

 

15.5. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

        CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária sob a 

seguinte rubrica: 6.3.1.1.01.03.003.004 – Plano de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

17.1. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato ou a ocorrência 

de quaisquer das situações descritas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, por parte da CONTRATADA, 

assegurará ao CRA-MG o direito de dá-lo por rescindido de pleno direito, após interpelação judicial 

ou extrajudicial, independentemente de indenização por perdas e danos, além das sanções previstas 

na referida lei; 
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17.2. O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa do CRA-MG, 

conforme disposição dos artigos 77 e 79 da Lei n. 8.666/93, hipótese que também não caberá à 

CONTRATADA qualquer tipo de indenização;  

 

17.3. Qualquer uma das partes poderá denunciar o contrato por antecipação, precedido de 

justificativa e pré-aviso de 60 (sessenta) dias, desde que seja conveniente a CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 

 

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento, serão 

decididos pelo CRA-MG, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666, de 1993 e suas 

alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que fazem parte 

integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

19.1. As partes contratantes elegem o foro de Belo Horizonte/MG, para dirimirem quaisquer 

dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja; 

 

19.2. Para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, 

impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes Contratantes e testemunhas, a 

tudo presentes. 

                               

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 2018. 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA/MG 

Adm. XXXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente - CRA-MG nº XXXX 

CONTRATANTE 

 

 

  

RAZÃO SOCIAL 

Responsável legal – NOME COMPLETO 

C.P.F. nº XXXXXX 

CONTRATADA 

Testemunhas: 


