
 

 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DA JUSTFICATIVA  
 
A contratação de uma empresa especializada no ramo de assistência à saúde visa proporcionar 
bem-estar, segurança e tranquilidade aos empregados públicos do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo De Santa Catarina – CAU/SC e aos seus dependentes, observando inclusive a 
prevenção de doenças através de consultas médicas e exames laboratoriais, que impeçam ou 
reduzam o desenvolvimento do trabalho e a interrupção das atividades profissionais, tendo em 
vista que o acesso à saúde, ainda que seja garantia constitucional, não se traduz de forma eficaz 
na realidade de nosso país. 
 
2. DA ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATÓRIA  
 
Considerando que os padrões, os níveis de qualidade, a qualificação técnica, as quantificações e 
as especificações dos serviços a serem adquiridos estão adequadamente definidos por meio de 
especificações usuais no mercado e de modo objetivo no presente Termo de Referência, 
entende-se que a contratação que ora se pretende está enquadrada como bem comum, tendo a 
obrigatoriedade na modalidade PREGÃO, do tipo Menor Preço, na forma de execução indireta, 
em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U., em 18 de 
julho de 2002 e suas alterações. 
 
3. DO OBJETO 
 
O objeto do presente Termo de Referência, trata-se do tipo prestação de serviço sem 
disponibilização de mão de obra exclusiva, é a contratação, sob o regime de execução 
empreitada por preço global, de empresa especializada no ramo de assistência à saúde, para 
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, além de contemplar todo o rol de serviços estabelecidos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS)  e suas posteriores atualizações, sem limite de utilização dos serviços, 
sem limite financeiro. A modalidade do plano de saúde será de 0% (zero por cento) de 
coparticipação; acomodação em apartamento individual, com banheiro privativo; e 
cobertura mínima, em todo Estado de Santa Catarina aos funcionários do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e seus dependentes, cujo número atual, é de 29 
(vinte e nove) vidas. A faixa etária atual dos servidores do CAU/SC encontra-se no ANEXO II. A 
contratação da empresa estará em conformidade com as especificações constantes deste Termo 
de Referência e na Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde. 
 
4. DOS SERVIÇOS 
 
4.1. A operadora deverá oferecer a opção de planos de assistência médica ambulatorial, 
hospitalar e obstétrica, com 0% de coparticipação, ou seja, sem coparticipação, compreendendo 
internações em apartamento privativo, banheiro privativo e com direito a acompanhante, além 
da abrangência em todo território do Estado de Santa Catarina. 
 
4.2. A operadora contratada deverá assegurar aos beneficiários regularmente inscritos no Plano 
de Saúde as especialidades médicas e serviços nas condições abaixo descritas, observando-se, 
ainda, a Lei nº. 9.656, de 03/06/98 e suas alterações, bem como as resoluções do CONSU/ANS, 



 

 

sendo que o atendimento se dará por rede própria e/ou credenciada em todo o território do 
Estado de Santa Catarina. 
 
4.2.1. Assistência médica nas especialidades a seguir relacionadas: 
1. Acupuntura; 
2. Alergologia e Imunologia; 
3. Anatomia e Patologia; 
4. Anestesista; 
5. Angiologia; 
6. Bronco Esofagologia; 
7. Cardiologia; 
8. Cirurgia de cabeça e pescoço e buco-maxilo-facial; 
9. Cirurgia cardiovascular; 
10. Cirurgia endocrinológica; 
11. Cirurgia Gastroenterológica; 
12. Cirurgia geral; 
13. Cirurgia de mão; 
14. Cirurgia oftalmológica: inclusive as cirurgias corretivas (miopia, astigmatismo, 
hipermetropia, catarata, facectomia, etc.) nos termos da legislação vigente; 
15. Cirurgia Pediátrica; 
16. Cirurgia plástica reparadora e/ou restauradora não estética 
(incluindo mamoplastia); 
17. Cirurgia Torácica; 
18. Cirurgia Urológica; 
19. Cirurgia Vascular Periférica; 
20. Clínica Médica; 
21. Coloproctologia; 
22. Dermatologia; 
23. Endocrinologia e Metabologia; 
24. Fisiatria; 
25. Foniatria; 
26. Gastroenterologia; 
27. Geriatria e Gerontologia; 
28. Ginecologia; 
29. Hematologia; 
30. Hepatologia 
31. Homeopatia; 
32. Imunologia; 
33. Infectologia; 
34. Mastologia; 
35. Mamoplastia não estética; 
36. Medicina do Trabalho 
37. Medicina intensiva; 
38. Medicina Nuclear; 
39. Nefrologia; 
40. Nefrologia pediátrica; 
41. Neonatologia; 
42. Neurologia; 
43. Neurocirurgia; 
44. Obstetrícia; 
45. Oftalmologia; 
46. Oncologia; 
47. Ortopedia e Traumatologia, inclusive materiais e aparelhos ortopédicos (pinos, parafusos, 
platinas), próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico; 



 

 

48. Otorrinolaringologia; 
49. Pediatria; 
50. Pneumologia; 
51.Psiquiatria, consultas e tratamento ambulatoriais, inclusive internamento; 
52. Radioterapia; 
53. Radioisótopos e cintilografia; 
54. Reumatologia; 
55. Traumatologia; 
56. Urologia; 
 
4.2.1.1. Além das especialidades médicas e cirúrgicas acima relacionadas deverão estar 
compreendidas as reconhecidas pelos órgãos que regulamentam a atividade de Plano de Saúde – 
ANS - Agência Nacional de Saúde, inclusive aquelas que as modernas tecnologias forem 
disponibilizando e que representem fatores de economia e maior segurança para o beneficiário 
do plano, tudo na conformidade da Lei nº. 9.656/98 e demais normas pertinentes, desde que 
possuam o CID (Código Internacional de Doenças). 
 
4.2.1.2. Relação nominal de, no mínimo, 30 (trinta) Médicos credenciados e ativos na Grande 
Florianópolis e região. 
 
4.2.2. Cobertura dos serviços e procedimentos médicos (inclusive cirurgia) e exames 
complementares, divididos em básicos e especiais, conforme relação a seguir: 
A. Básicos: 

a. Análise clínica laboratorial; 
b. Histocitopatologia; 
c. Anatomopatológico, patologia clínica, citopatologia e colposcopia; 
d. Eletrocardiograma convencional; 
e. Eletroencefalograma convencional; 
f. Exames radiológicos simples sem contraste. 

B. Especiais: 

a. Amniocentese/Coriocentese; 
b. Audiometria com impedanciometria; 
c. Audiometria ocupacional; 
d. Biópsia renal; 
e. Cateterização de uréter; 
f. Cauterização; 
g. Citoscopia; 
h. Colocação de gesso e similares; 
i. Densitometria Óssea; 
j. Diálise peritonial para agudos e crônicos; 
k. Diálise peritonial contínua; 
l. Eletroencefalograma prolongado, potencial evocado, polissonografia, mapeamento 

cerebral e eletroencefalograma para monitorização de crises; 
m. Eletromiografia; 
n. Embolizações e radiologia intervencionista; 
o. Endoscopia digestiva e peroral; 
p. Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos; 
q. Exames invasivos de cardiologia (estudo eletrofisiológico para diagnóstico e 

tratamento); 
r. Exames não invasivos de cardiologia: eletrocardiograma convencional e dinâmico Holter, 

M.A.P.A. (mapeamento ambulatorial da pressão arterial), testes ergométricos e “Tilt 
Test”; 

s. Fisioterapia; 
t. Fonoaudiologia; 



 

 

u. Fluoresceinografia; 
v. Gasoterapia; 
w. Hemodiálise para agudos e crônicos; 
x. Hemoterapia; 
y. Implante de catéter para hemodiálise; 
z. Implante de catéter para diálise peritonial; 
aa. Inaloterapia, inclusive urgência; 
bb. Laparoscopia; 
cc. Laserterapia (foto eletrocoagulação da retina com laser); 
dd. Litotripsia extracorpórea e enoscópica para vias urinárias; 
ee. Material de osteossíntese (tais como: placas, parafusos e pinos); 
ff. Medicina nuclear (diagnóstica e terapêutica); 
gg. Nutrição parenteral ou enteral; 
hh. Ortóptica; 
ii. Pequenas cirurgias ambulatórias; 
jj. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 
kk. Procedimentos obstétricos; 
ll. Psicologia; 
mm. Próteses intraoperatórias; 
nn. Prova de função pulmonar; 
oo. Punção lombar; 
pp. Quimioterapia; 
qq. Radiodiagnóstico (demais exames radiológicos intervencionistas ou não); 
rr. Radiologia com contraste e intervencionista; 
ss. Radiologia Intervencionista; 
tt. Radioterapia, incluindo megavoltagen, cobaltoterapia, césioterapia, eletronterapia, 

radioimagem, radioimplante e braquiterapia; 
uu. Ressonância magnética; 
vv. Tomografia computadorizada; 
ww. Transfusão de sangue e seus derivados; 
xx. Tratamento de varizes por esclerosantes; 
yy.  Ultra-sonografia; 
4.2.2.1. Além dos procedimentos e exames mencionados acima, inclui-se na cobertura 

todo o Rol de Procedimentos listados pela ANS (Anexos da RN nº 338 da ANS). 
4.2.2.2. Inclui – se também, outros procedimentos necessários ao tratamento de doenças 

reconhecidas ou que venham a ser reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Medicina ou pela Associação Médica Brasileira – AMB e aqueles previstos pelo 
Ministério da Saúde, quando das atualizações do Rol de Procedimentos Médicos 
para cobertura assistencial pelas operadoras de plano de saúde. 

4.2.3. A contratada deverá possuir credenciamento com, pelo menos, 3 (três) hospitais, situados 
na Grande Florianópolis que possuam, no mínimo, 20 (vinte) leitos cada um. 
 
4.2.4. Atendimento emergencial 24 (vinte e quatro) horas por dia em prontos-socorros e/ou 
hospitais credenciados de alta complexidade. 
 
4.2.5. Assistência pré-natal, obstétrica e neonatal, aqui incluídas patologias congênitas das 
crianças nascidas na vigência do contrato.  
 
4.2.6. Cobertura para acidente do trabalho. 
 
4.2.7. Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva sem limite de 
utilização de diárias. 
 



 

 

4.2.8. Cobertura das doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a saúde, versão 10, da Organização Mundial de Saúde. 
 
4.2.9. Entre as internações e as altas hospitalares, estarão cobertos. 

a. Diárias de internação do paciente, em apartamento individual, com direito a 
acompanhante, pelo período determinado pelo médico responsável; 

b. Serviços gerais de enfermagem; 
c. Alimentação, de acordo com a dieta indicada para o paciente; 
d. Exames complementares, necessários ao controle da evolução da doença, 

realizados durante o período de internação hospitalar; 
e. Nas internações estarão cobertas as despesas com fornecimento de medicamentos, 

anestésicos, gases medicinais, oxigênio, nutrição parenteral e enteral, transfusões e 
demais materiais utilizados, conforme prescrição do médico assistente, ministrados 
durante o período de internação hospitalar; 

f. Uso de centro cirúrgico, bem como todo o material necessário para a cirurgia, 
conforme o porte da mesma; 

g. Utilização de unidade de terapia intensiva ou isolamento, pelo período 
determinado pelo médico responsável; 

h. Remoção do paciente para outro hospital, quando comprovadamente necessária, 
justificada através de relatório do médico responsável; 

i. Sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme solicitação médica; 
j. Os casos de clínica médica de urgência e emergência; 
k. Estão cobertos os honorários médicos relativos aos procedimentos clínicos ou 

cirúrgicos, referentes a especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina, realizados durante o período de internação, compreendendo os 
serviços prestados pelo médico assistente ou cirurgião, auxiliares, anestesia e 
instrumentador, previstos na tabela da licitante; 

l. Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da 
remoção do paciente, comprovadamente necessária e solicitada pelo médico 
assistente, em qualquer lugar do território nacional. 

4.2.10. Atendimento ambulatorial e hospitalar a portadores de dependências químicas, 
transtornos psiquiátricos e nos casos de diagnósticos F00 a F09, F20 a F29, F70 a F79 e F90 a 
F98, relacionadas no CID 10 (ambulatorial e internamento); sendo a duração de seu tratamento 
conforme a necessidade atribuída pelo médico assistente. 
 
4.2.11. Serão ainda asseguradas pela CONTRATADA as seguintes condições aos beneficiários: 

a. Todos os exames, consultas, cirurgias, internações e demais procedimentos 
destinados aos diagnósticos e/ou terapias quando requisitados pelo médico 
assistente, em conformidade com as disposições deste Termo de Referência e das 
normas da ANS; 

b. Quando não houver acomodação hospitalar disponível de acordo com o Plano de 
Cobertura do beneficiário na Rede Credenciada da CONTRATADA, fica garantido o 
acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional para o beneficiário; 

c. A CONTRATADA não poderá criar em quaisquer hipóteses restrições ao 
atendimento de beneficiário sob a alegação de doenças ou lesões preexistentes ou 
congênitas; 

d. Os hospitais, centros médicos, laboratórios e demais unidades prestadoras dos 
serviços que constituem o objeto do presente Termo não poderão limitar ou 
restringir o atendimento, desde que estes integrem sua estrutura de serviços e 
estejam abrangidos nas especificações dos serviços contratados, sendo 
terminantemente vedada a exigência de exclusividade de atendimento em unidade 
própria, o direcionamento e o uso de outros mecanismos de regulação 
mencionados na letra “b” do inciso I do artigo 4º da Resolução CONSU nº. 08 de 
04/11/1998; 



 

 

e. Não haverá limites de permanência para internações hospitalares em UTIs, como 
determinam as disposições da ANS; 

f. Será de total responsabilidade da CONTRATADA o custo com a remoção de 
pacientes, sem limite de perímetro, de forma adequada a cada caso, inclusive UTI 
móvel (Estado de Santa Catarina), sem limite de quilometragem, entre hospitais, no 
caso de realização de exames e/ou transferência; 

g. Garantia de diárias, acomodações e refeições aos acompanhantes de beneficiários, 
sem restrição de faixa etária e independente do estado de saúde do paciente, sem 
nenhum ônus adicional para os beneficiários e para o contratante; 

4.2.12. Cobertura de transplantes listados no Anexo I da RN Nº 338 da ANS, garantindo as 
despesas com os procedimentos vinculados, ou seja, todas aquelas necessárias à realização do 
transplante, incluindo: as despesas assistenciais com doadores vivos, os medicamentos 
utilizados durante a internação, o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, 
exceto medicamentos de manutenção e as despesas com captação, transporte e preservação dos 
órgãos na forma de ressarcimento ao SUS. 
 
4.2.13. Cobertura a qualquer tratamento fonoaudiológico, psicológico e fisioterápico, inclusive 
hidroterapia e Terapia Ocupacional sem limites de sessões. 
 
4.2.14. Concomitantemente, ao estabelecido neste item 4 e seus subitens, aplicam-se as normas 
estabelecidas pela ANS. 
 
 

5. DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 
 
5.1. A exclusão de cobertura fica limitada ao disposto no Art.10, da Lei 9656/98 e do §1º, da RN 
nº338 da ANS. 
 

6. DA REDE CREDENCIADA MÍNIMA 
 
6.1. HOSPITAIS GERAIS - A Contratada deverá, obrigatoriamente, oferecer serviços em no 
mínimo 03 (dois) hospitais gerais, credenciado ou próprio, com estrutura mínima de 
Atendimento 24 horas por dia nas seguintes especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Cirurgia 
Geral, Gineco-obstetrícia, Ortopedia e Cardiologia, inclusive com unidade de terapia intensiva 
(UTI) localizados na região da Grande Florianópolis, 1 (um) em Chapecó e 1 (um) em Rio do Sul 
e/ou região.  
 

6.1.1. No mínimo, 01 (um) Hospital capacitado ao atendimento de grandes emergências e 
atendimento de alta complexidade, contendo: 
- Clínica cirúrgica com quantidade mínima de leitos; 
- Clínica médica e cardiológica com quantidade mínima de leitos; 
- Maternidade com UTI neonatal; 
- Pediatria com quantidade mínima de leitos; 
- UTI Adulto com no mínimo 12 leitos; 
- UTI Pediátrica com quantidade mínima de leitos; 
- UTI Neonatal com quantidade mínima de leitos; 
- Atendimento hospital psiquiátrico/clínica psiquiátrica com internação; 
- Equipe de hemodinâmica. 
 

6.2. MATERNIDADES – A Contratada deverá, obrigatoriamente, oferecer serviços em, no 
mínimo, 01 (uma) maternidade, credenciada ou própria, com unidade de terapia intensiva (UTI), 
na sede da CONTRATANTE, bem como nos Municípios de Chapecó e Rio do Sul e/ou região. 
 



 

 

6.3. CLÍNICAS E CENTROS MÉDICOS - A contratada deverá, obrigatoriamente, oferecer serviços 
em, no mínimo, 14 (quatorze) estabelecimentos em toda extensão do Estado de Santa Catarina, à 
exceção da sede da CONTRATANTE (Florianópolis/SC) que deverá ser de, no mínimo, 10 (dez) 
estabelecimentos, e em Chapecó e em Rio do Sul (ou região), no mínimo 4 (quatro) 
estabelecimentos. 
 

6.3.1. Na sede da CONTRATANTE (Florianópolis/SC) a contratada deverá oferecer as 
seguintes clínicas especializadas: 
 
6.3.2. CARDIOLOGIA – No mínimo, 3 (três) clínicas, sendo 01 (uma) com atendimento de 
urgência e emergência 24 horas; 
 
6.3.3. ORTOPEDIA – No mínimo, 3(três) clínicas, sendo 01 (uma) com atendimento de 
urgência e emergência 24 horas; 
 
6.3.4. OTORRINOLARINGOLOGIA – No mínimo, 2 (duas) clínicas, sendo 01 (uma) com 
atend imento de urgência e emergência 24 horas; 
 
6.3.5. OFTALMOLOGIA – No mínimo, 2 (duas) clínicas, sendo 01 (uma) com atendimento 
de urgência e emergência 24 horas; 
 
6.3.6. UROLOGIA – No mínimo, 1 (uma) clínica; 
 
6.3.7. ONCOLOGIA – No mínimo, 1 (uma) clínica; 
 
6.3.8. PEDIATRIA – No mínimo, 2 (duas) clínicas, sendo 01 (uma) com atendimento de 
urgência e emergência 24 horas; 
 
6.3.9. NEFROLOGIA – No mínimo, 1 (uma) clínica; 
 
6.3.10. FISIOTERAPIA – No mínimo, 3 (três) clínicas, sendo 01 (uma) respiratória e 02 
(duas) motoras; 
 
6.3.11. PSICOLOGIA – No mínimo, 4 (quatro) clínicas. 

 
6.4 LABORATÓRIOS 
 

6.4.1. Análises Clínicas – A contratada deverá, obrigatoriamente, oferecer serviços em, no 
mínimo, 15 (quinze) estabelecimentos em todo o Estado de Santa Catarina. 
 
6.4.1.1. Na sede da CONTRATANTE (Florianópolis/SC), a contratada deverá oferecer, no 
mínimo, 8 (oito) laboratórios de análises clínicas, credenciados ou próprios; 
 
6.4.2. Anatomia Patológica – A contratada deverá, obrigatoriamente, oferecer serviços em, 
no mínimo, 15 (quinze) estabelecimentos em todo Estado de Santa Catarina; 
 
6.4.2.1. Na sede da CONTRATANTE (Florianópolis/SC), a contratada deverá oferecer, no 
mínimo, 3 (três) estabelecimentos. 

 
6.5. A Contratada deverá obrigatoriamente ter um mínimo de 700 (setecentos) médicos 
credenciados em todo Estado, sendo, no mínimo, 300 (trezentos) profissionais na região da 
Grande Florianópolis/SC, 50 (cinquenta) no Município de Chapecó ou região, e 50 (cinquenta) no 
Município de Rio do Sul e/ou região.  
 



 

 

6.6. Deverão ser cobertas todas as especialidades médicas previstas na Lei nº 9.656/98 e suas 
alterações, bem como nas Resoluções da ANS, que disciplinam o rol dos procedimentos 
obrigatórios, sem limite de utilização ou de valor, além das admitidas pelo Conselho Federal de 
Medicina e/ou Associação Médica Brasileira, em especial as descritas no Anexo A deste Termo 
de Referência. 
 
7. DAS CARÊNCIAS  
 
7.1. Não será exigida qualquer forma de carência para utilização: 
 

7.1.1. Dos beneficiários incluídos na relação constante no item 8.6, que realizarem a adesão 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato.  
 
7.1.2. Dos beneficiários titulares que entrarem em exercício no CAU/SC, no prazo máximo 
de 30 dias (trinta) e seus respectivos dependentes, contados da admissão do funcionário. 

 
7.2. Findo o prazo disposto no item acima, a adesão será permitida, porém estará sujeita ao 
período de carência, até o limite máximo do disposto na Lei nº 9.656, de 1998 ou Ato Normativo 
da ANS. 
 
7.3. Fica garantida a opção de continuidade para manutenção do plano de empregados após a 
perda do vínculo empregatício com o CAU/SC e dependentes, nas condições estabelecidas na 
legislação em vigor, desde que assumam integralmente os custos diretamente com a operadora. 
 
7.4. As alterações de níveis de plano deverão estar isentas de carências, exceto quando se tratar 
de novas coberturas não existentes no plano anterior. 
 
7.5. Quando o plano de saúde deixar de ser oferecido pelo empregador, o aposentado ou o ex-
empregado demitido tem-se o direito de contratar um plano individual com aproveitamento das 
carências já cumpridas, caso a operadora comercialize plano de contratação individual e 
familiar.  
 
 
8. DOS BENEFICIÁRIOS  
 
8.1. São beneficiários dos serviços objeto da presente licitação: 
 

8.1.1. Titulares (ativos e inativos) 
 
8.1.2. Dependentes 
 

8.2. Consideram-se titulares, os funcionários Ativos do CAU/SC e os Inativos – Aposentados do 
CAU/SC, desde que observada à Lei nº 9.656/98.  
 
8.3. Considera-se Dependentes o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, 
até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos funcionários, bem 
como os enteados (solteiros) de empregados do CAU/SC e o menor, sob a guarda ou sob a tutela 
de funcionário do CAU/SC, por força de decisão judicial, sem a exclusão dos demais vínculos 
estabelecidos ou a serem estabelecidos pela ANS. 
 
8.4. A distribuição dos beneficiários dos serviços por categoria e faixa etária está disposta na 
tabela do item 8.6. 
 



 

 

8.5. Não poderão ser beneficiários simultaneamente o cônjuge e o (a) companheiro(a), salvo 
decisão judicial. 
 
8.6. A estimativa inicial de beneficiários é de 25 (vinte e cinco) funcionários e 04 (quatro) 
dependentes, conforme registros em agosto de 2015, distribuídos nas seguintes faixas etárias: 
 

Faixa 
Etária 

nº de  
titulares 

nº de 
dependentes 

Até 18 zero 2 

19 a 23 1 zero 

24 a 28 11 1 

29 a 33 5 zero 

34 a 38 5 1 

39 a 43 zero zero  

44 a 48 2 zero  

49 a 53 1 zero  

54 a 58 zero zero 

59 ou mais zero zero 

Total 25 4 

 
8.7. O número de beneficiários pode variar ao longo do contrato, visto que a adesão é facultativa, 
não havendo nenhuma obrigatoriedade de permanência no plano de saúde. 
 
8.8. Caberá ao CAU/SC a apresentação de documentos que comprovem o vínculo do empregado 
ativo e a relação de parentesco de seus dependentes. 
 
8.9. Identificação dos beneficiários: 
 
a) Os beneficiários (titulares e dependentes) receberão gratuitamente carteira de identificação 
personalizada a ser fornecida pela CONTRATADA que será usada exclusivamente quando da 
utilização dos serviços cobertos pelo programa de assistência à saúde; 
 
b) Em caso de extravio da carteira de identificação, roubo, furto, incêndio ou enchente, 
devidamente comprovado por ocorrência policial, o custo da emissão de nova carteira será 
assumido integralmente pela CONTRATADA. 
 
8.10. Exclusão do beneficiário: 
 
a) Os titulares serão excluídos do programa de assistência à saúde nos seguintes casos: 
- Falecimento; 
- Cancelamento voluntário da inscrição, desde que solicitado pelo titular; 
 
b) Os dependentes serão excluídos do programa de assistência à saúde nos seguintes casos: 
 
- Falecimento; 
- Exclusão do titular; 
- Perda das condições contidas no item 8.1; 
- Solicitação do titular. 
 
8.10.1. Nos casos de Demissão/Exoneração ou Aposentadoria os consumidores que 
contribuírem para o Plano de Assistência à Saúde terão assegurado o direito de manter sua 



 

 

condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando 
da vigência do contrato de trabalho, sem prejuízo de eventuais vantagens obtidas em 
negociações coletivas, desde que cesse o vínculo junto a Contratante e assuma o seu pagamento 
integral perante a Operadora Contratada, conforme Art. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98. 
 
8.10.2. O subitem 8.10.1 se aplica também aos dependentes, nos casos de falecimento, 
aposentadoria ou demissão/exoneração do titular. 
 
8.10.3. O aposentado que permanece trabalhando pode continuar a gozar do benefício no plano 
de ativos até que se desligue completamente da empresa (pedido de demissão ou demissão) 
quando deverá passar a gozar dos benefícios garantidos aos aposentados. 
 
 
9. DO REEMBOLSO  
 
9.1. Haverá cobertura do plano de saúde, no mínimo em todo território do Estado de Santa 
Catarina, sendo que nas cidades onde o atendimento não esteja coberto ou executado 
diretamente pela CONTRATADA, serão aceitos os planos e condições particulares da localidade, 
sendo o beneficiário reembolsado dentro da modalidade de seu plano, integralmente, das 
despesas médicas hospitalares e ambulatoriais no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a 
partir da apresentação dos documentos pelo beneficiário. 
 
 
10. DA ADESÃO  
 
10.1. A adesão dos planos de assistência médica é facultativa e se dará na forma estabelecida 
neste Item. 
 
10.2. A adesão dos titulares será feita mediante a assinatura de um “Termo de Adesão”, a ser 
fornecido pelo CONTRATANTE, no qual deve constar a opção pelo plano oferecido pela 
CONTRATADA: Assistência Médica, Hospitalar e Obstétrica, com 0% (zero por cento) de 
coparticipação/sem coparticipação, com acomodação de apartamento individual e 
abrangência mínima em âmbito Estadual (Santa Catarina). 
 
10.3. A adesão dos beneficiários dependentes poderá ser feita pelo respectivo beneficiário 
titular, mediante a assinatura de um “Termo de Adesão”, no qual deve constar a opção pelo 
plano oferecido pela CONTRATADA: Assistência Médica, Hospitalar e Obstétrica, com 0% 
(zero por cento) de coparticipação/sem coparticipação, com acomodação de apartamento 
individual e abrangência mínima em âmbito Estadual (Santa Catarina). 
 
10.4. A adesão dos beneficiários e dependentes no plano de assistência médica dar-se-á na 
mesma categoria do plano do respectivo beneficiário titular. 
 
10.5. Os beneficiários já incluídos no plano, cujo beneficiário titular venha a falecer no período 
de vigência do contrato, poderão permanecer no plano, nos limites e condições estabelecidos no 
contrato e neste Anexo, desde que seja viúva(o) ou pensionista do beneficiário(a) falecido(a) e 
autorize o competente desconto em folha de pagamento ou arque com o custo total, efetuando o 
pagamento diretamente à operadora. 
 
10.6. Na oportunidade do pedido de inclusão o empregado preencherá a “declaração de saúde”, 
em formulário a ser fornecido pela operadora contratada. 

 
 



 

 

 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
11.1. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
 
11.2. Relacionar, após a assinatura do contrato, os beneficiários de cada plano, sendo que os 
responsáveis respondem civil, penal e administrativamente pelo fornecimento e/ou inclusão de 
dados falsos; 
 
11.3. Comunicar, por escrito, à contratada: 
 

11.3.1. qualquer inclusão de beneficiários; 
 
11.3.2. a exclusão de beneficiários; 
 
11.3.3. perda ou extravio do documento de identificação, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contados do recebimento da informação do interessados. 
11.3.4 os beneficiários que, por qualquer motivo, deixarem de possuir direito ao 
atendimento médico prestado pela empresa, ficando resguardado, contudo, o atendimento 
até o último dia da cobertura cujo pagamento já tenha sido realizado; 

 
11.4. Responder, perante à contratada, pelo pagamento de eventuais despesas realizadas, 
decorrentes do uso indevido do documento de identificação, até o efetivo recolhimento deste, 
em não se efetuando a devida comunicação; 
 
11.5. Orientar seus servidores no sentido de que não seja desvirtuada a utilização de seus 
documentos de identificação; 
 
11.6. Atestar a execução do presente ajuste no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura; 
 
11.7. Efetuar pagamento da prestação mensal; 
 
11.8. A execução das obrigações contratuais integrantes desta licitação será fiscalizada por um 
funcionário, formalmente designado pela Autoridade Competente, com autoridade para exercer, 
como representante do CAU/SC, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual. 
 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
12.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, durante 
todo o período de vigência do contrato, fornecendo, sempre que solicitado, documentos que 
comprovem tais condições. 
 
12.2. Prestar cobertura de todas as doenças relacionadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, bem como aquelas previstas no Rol de Procedimentos da Agência nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, estabelecido pela Resolução Normativa nº 338/2013 (e atualizações), ou 
que nesta venham a ser incluídos, com atendimento a consultas médicas, procedimentos, 
tratamentos clínicos e cirúrgicos em todas as especialidades. 
 



 

 

12.3. Incluir qualquer novo titular, bem como proceder às exclusões decorrentes de qualquer 
fato gerador, em até 30 (trinta) dias da data do evento (admissão, inclusão, demissão, 
falecimento, etc, conforme o caso). A contratada terá um prazo de 5(cinco) dias úteis para 
contratada processar as solicitações registradas pela contratante. 
 
12.4. As inclusões e exclusões deverão ser informadas à contratada até o 15º dia de cada mês, 
para que surtam efeitos no mês subsequente. 
 
12.5. Possibilitar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, a 
fiscalização da execução do objeto contratado. 
 
12.6. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do 
objeto contratado, mesmo que para isso outra solução não prevista em contrato tenha que ser 
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CAU/SC, desde que 
de responsabilidade da contratada. 
 
12.7. Fornecer a todos os beneficiários cartões de identificação onde constará o Plano a que 
pertencem, cuja apresentação, acompanhada de documento de identificação, assegura os 
direitos e as vantagens da contratação. 
 
12.8. Fornecer um guia de atendimento médico hospitalar, atualizado, para cada beneficiário 
titular quando da entrega do cartão de identificação do mesmo. Desse guia devem constar nome, 
telefone e endereço dos Hospitais, Clínicas e/ou Centros de Atendimento, Institutos, 
Laboratórios, Serviços Auxiliares de Saúde e Médicos Credenciados, comprometendo-se a 
informar todas as sucessivas alterações. 
 
12.9. Manter a rede de atendimento com credenciados em número igual ou superior ao 
apresentado em sua proposta, de maneira a atender aos beneficiários, devidamente 
identificados, em qualquer localidade do Estado da Bahia e outros Estados da Federação, nas 
mesmas condições do Termo de Referência. 
 
12.10. Comunicar ao CAU/SC, a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução do 
contrato, bem como providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados. 
 
12.11. Responder pelas despesas de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação; 
 
12.12. Executar dentro da melhor técnica e qualidade os serviços necessários à realização do 
objeto desta licitação. 
 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
13.1. As despesas decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência correrão à conta 
da dotação orçamentária disponível para o ano de 2015, sob a Rubrica – Elemento de Despesa nº 
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003- Planos de Saúde. 
 
14. DO VALOR ESTIMADO 
 
14.1. De acordo com a pesquisa realizada no período de junho à agosto, conforme demonstra o 
quadro a seguir, o contrato de Plano de Assistência à Saúde para os empregados públicos do 
CAU/SC tem – se como preço médio estimado mensal o valor de R$ 8.844,26 (oito mil 



 

 

oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), perfazendo um gasto estimado 
anual de R$ 106.131,12 (cento e seis mil cento e trinta e um reais e doze centavos), para o 
período de 12 (doze) meses, considerando média da cotação realizada. 
 

 PESQUISA DE MERCADO 
Abrangência Estadual – Estado de Santa Catarina - SC 
Acomodação: Apartamento – privativo individual  
Copartipação de 0%/ sem coparticipação 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faixa Etária 
Total de 

Beneficiários 
(Média/ 

Unitário) 
Média Total Mensal 

Até 18 2 172,35 344,70 

19 a 23 1 210,95 210,95 

24 a 28 12 266,82 3.201,84 

29 a 33 5 311,10 1.555,50 

34 a 38 6 348,15 2.088,90 

39 a 43 zero 396,71 - 

44 a 48 2 461,29 922,58 

49 a 53 1 521,49 521,49 

54 a 58 zero 639,23 - 

59 ou mais zero 975,18 - 

Total 29 
  

Média Mensal/Total 8.845,96 
  

Média Anual/Total 106.151,52 
  

Média Mensal/usuário 305,03 
  

Média Anual/usuário 3.660,40 
  

 
 
 
15. DOS PAGAMENTOS  
 
15.1. O CAU/SC custeará 100% do valor da mensalidade cobrada para cada beneficiário que 
realizar adesão do objeto da presente contratação. 

Faixa 
Etária 

Empresa Empresa Empresa 
Z 

(Média/Unitário) 
X Y 

Até 18 205,57 137,43 174,04 172,35 

19 a 23 256,96 163,18 212,71 210,95 

24 a 28 324,80 211,91 263,76 266,82 

29 a 33 384,40 258,76 290,13 311,10 

34 a 38 452,25 284,67 307,54 348,15 

39 a 43 534,47 298,90 356,75 396,71 

44 a 48 620,79 336,62 426,47 461,29 

49 a 53 705,09 363,55 495,84 521,49 

54 a 58 822,28 505,34 590,06 639,23 

59 ou mais 1056,64 824,51 1.044,40 975,18 

   
Total 4.303,27 



 

 

 
15.2. A operadora do Plano de Saúde enviará ao CAU/SC, mensalmente, uma fatura contendo 
informações relativas à mensalidade dos titulares ativos e dos dependentes de cada empregado. 
 
15.3. As mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada cliente inscrito no 
plano. 
 
15.4. Se ocorrer alteração na idade de qualquer um dos clientes inscritos que faça com que ele 
migre para a faixa etária superior, as mensalidades serão reajustadas automaticamente no mês 
seguinte ao aniversário, observando variações percentuais conforme o contrato;  
 
 
Florianópolis/SC, 10 de setembro de 2015. 
 

 

 

Maria Carolina Santiago 

Analista de Licitações e Contratos 

Alexandre Junckes Jacques 

Gerente Administrativo interino 

 

 

 

Jaime Teixeira 

Gerente Geral do CAU/SC 

 


