
 

 
 

ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/XXXX 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
N° 058/2018 
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de 
direito público, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na Avenida 
Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC, 
CEP 88.010-100, neste ato representado pela sua Presidente, Sra. Daniela Pareja Garcia 
Sarmento, arquiteta e urbanista, portadora da Carteira de Identidade n° 53929527, expedida 
pela SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 017.289.649-54, doravante designado CONTRATANTE 
ou CAU/SC, e a empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n° __________, registro 
na ANS: _____________, Classificação da operadora na ANS: ________________, com sede 
à ________________________, em __________, representada neste Ato pelo Sr. 
________________, CPF n° __________, CI n° _________ - ___, residente e domiciliado em 
_________, endereço eletrônico (e-mail): ___________________________, a seguir 
denominada CONTRATADA, celebram este contrato de adesão, bilateral, que gera direitos e 
obrigações para ambas as partes, na forma do Código Civil Brasileiro, estando também sujeito 
às disposições do Código de Defesa do Consumidor, oriundo do Pregão Eletrônico nº 02/2019, 
referente ao Processo Administrativo nº 058/2018, passando a proposta da CONTRATADA, 
independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste 
Instrumento, sujeitando-se às normas e disposições contidas na Lei nº 10.520/02, Lei nº 
8.666/93, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 5.450/05, , Lei 9.656/1998, Lei nº 13.003/14, 
Instrução Normativa ANS Nº 23/2009  e demais regulamentos e normas que regem a matéria, 
mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada, operadora 
de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial, laboratorial, exames complementares, inclusive os de alta complexidade e 
serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, bem como na cobertura de custos 
assistenciais, atendimento de urgência e emergência, de acordo com o rol de serviços e limites 
estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e suas posteriores 
atualizações, sem limite de utilização dos serviços, sem limite financeiro, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato, sob a forma de 
execução indireta em regime de empreitada por preço global. 
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 
Eletrônico nº 06/2019, com seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA e o Anexo I da 
Instrução Normativa ANS Nº 23/2009. 
1.1.2. São anexos deste Contrato o Termo de Referência, o Anexo I da Instrução 
Normativa ANS Nº 23/2009, a proposta e o contrato de adesão da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES 
2.1. Nome comercial do plano: XXXXXXXX. 
2.2. Nº de registro do plano na ANS: XXXXXXXXX. 



 

 
 

2.3. Segmentação assistencial: assistência médica ambulatorial, hospitalar e obstétrica. 
2.4. Tipo de contratação: Regime de Contratação Coletivo Empresarial. 
2.5. Área geográfica de abrangência: estadual. 
2.6. Área de atuação: Santa Catarina. 
2.7. Padrão de acomodação em internação: apartamento individual com banheiro privativo. 
2.8. Formação de preço: pré-estabelecido. 
2.9. Serviços e coberturas adicionais: não se aplica. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 
assinatura. 
3.2. O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 
para este fim, caso haja necessidade do CAU/SC.  
 
4. CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO 
4.1. O valor global estimado do presente Contrato é de R$ XX.XXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXX), para um período de 12 (doze) meses. 
4.2. O valor mensal a ser pago pela prestação do serviço é fixo, sendo de R$ XXXXXXX 
(XXXXXXXXXXX). 
4.3. Os valores unitários (preço individual de cada uma das faixas etárias), constantes na 
proposta de preços, que integra este Contrato para todos os efeitos, é de: 

IDADE (anos) 
VALOR 

UNITÁRIO 

0 a 18  

19 a 23  

24 a 28  

29 a 33  

34 a 38  

39 a 43  

44 a 48  

49 a 53  

54 a 58  

58 ou mais  

Total  

  
E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor, forma e data.     
                                               

Florianópolis/SC, _____ de ____________ de 2019. 
 
 
 

 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
CONTRATANTE 

Presidente do CAU/SC 

 

XXXXXXXXXXXX 
CONTRATADO 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 



 

 
 

Nome completo ______________________________________ 

Assinatura _______________________________________ 

CPF _________________________________________ 

 
Nome completo ______________________________________ 

Assinatura _______________________________________ 

CPF _________________________________________ 


