
 

 

1 

 

Processo Administrativo nº 139/2017 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, por 

intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria PRES nº 

151, de 28 de junho de 2016, torna público e faz comunicar aos que interessar possa 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao 

Decreto nº 5.450, de 2005, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 1993, assim 

como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e em seus 

Anexos. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 17 de maio de 2017 

HORÁRIO: 10h00 (horário de Brasília) 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 

UASG: 926284 

 

CAPÍTULO 1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio eletrônico do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), www.caubr.gov.br, ou 

solicitado ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio na sede do Conselho, no horário de 9h00 

às 12h00 e das 14h00 às 17h00, mediante pagamento pelas cópias reprográficas. 

1.2. Se por qualquer motivo não houver expediente no CAU/BR no dia agendado para 

abertura da sessão pública, esta ficará automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil seguinte, no mesmo horário, independente de comunicação. 

1.3. Das decisões do Pregoeiro dar-se-á publicidade no sítio eletrônico do CAU/BR, 

salvo em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente 

aos licitantes participantes da sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de: 

1.3.1. Julgamento da licitação e 

1.3.2. Recursos porventura interpostos. 

1.4. Os esclarecimentos e decisões quanto à impugnação e recursos serão divulgados 

no sítio eletrônico do CAU/BR (www.caubr.gov.br), quando houver impossibilidade de 

fazê-lo no Comprasnet. 

1.5. A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

Edital importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições estatuídas, 

ou seja, de que os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 

portanto, posterior reclamação. 

1.6. Os licitantes deverão observar o disposto no subitem 1.3, sob pena de arcar com 

os prejuízos decorrentes da inobservância das publicações oficiais. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.caubr.gov.br/
http://www.caubr.gov.br/
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1.7. O Termo de Referência é parte integrante deste Edital, como se transcrito 

estivesse. 

 

CAPÍTULO 2. DO OBJETO 

2.1. Contratação de Operadora ou Seguradora de Assistência à Saúde Suplementar, 

para a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar para os empregados 

e respectivos dependentes, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência. 

 

CAPÍTULO 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

3.1. As disposições inerentes às Condições para Participar da Licitação constam do 

Capítulo 13 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e demais disposições 

aplicáveis. 

 

CAPÍTULO 4. DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 

global da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 

demais despesas decorrentes para plena execução do objeto. 

4.2.1. O licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema, a descrição do serviço 

ofertado. 

4.2.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 

com as exigências do Edital. 

4.2.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 

inabilitação, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

4.2.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei. 

4.2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas 

neste Edital e no Termo de Referência. 

4.3. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

4.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

4.3.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

4.4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

4.4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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CAPÍTULO 5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.1.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

5.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

CAPÍTULO 6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

6.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

CAPÍTULO 7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.1.1. O lance ofertado deverá ser referente ao valor global do contrato. 

7.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

7.3. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

7.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

7.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível. 

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 

após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

7.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 

com antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de 

iminência. 

7.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso 

de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 

30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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7.11. Após a fase de lances, em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei 

Complementar nº 123/06, que assegura preferência de contratação como critério de 

desempate técnico, caso a proposta mais bem classificada não tenha sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, 

apresentar uma última oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela 

primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

7.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma determinada anteriormente, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese de microempresas e empresas de pequeno 

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

7.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.11.4. Na hipótese da não contratação nos termos do subitem 7.11, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

CAPÍTULO 8. DA NEGOCIAÇÃO 

8.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. 

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

CAPÍTULO 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 

proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada da planilha de preços 

(conforme modelo apresentado no Termo de Referência, Anexo V deste Edital), 

observadas as demais condições relacionadas no Capítulo 13 do Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital, no prazo de 3 (três) horas, contado da convocação 

efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

9.1.1. A partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, relativa ao envio de 

documentos de habilitação, poderá ser usado (caso não seja possível enviá-los pelo 

sistema Comprasnet), preferencialmente, o endereço eletrônico 

licitacao@caubr.gov.br, ou outros meios, conforme Instrução Normativa nº 1, de 26 de 

março de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. 

9.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na sede 

do CAU/BR, conforme subitem 9.2.2. 

9.2.1. O prazo para a entrega dos documentos poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
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9.2.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados à Coordenação de Compras do CAU/BR (CORCO), situada no Setor 

Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409, 

CEP  70300-902, Brasília (DF). 

9.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 

Edital e no Termo de Referência. 

9.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 

compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da 

proposta com as especificações técnicas do objeto. 

9.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do CAU/BR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão. 

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

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à 

parcela ou à totalidade de remuneração. 

9.8. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estimados ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 

9.9. O CAU/BR poderá realizar diligências objetivando comprovar a veracidade das 

informações prestadas pelo licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do 

licitante, esse estará sujeito às penalidades previstas em lei. 

 

CAPÍTULO 10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. As disposições inerentes à habilitação (Qualificação Técnica; Qualificação 

econômico-financeira; Regularidade fiscal e trabalhista; Declarações e Habilitação 

Jurídica) constam do Capítulo 13 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e 

demais disposições aplicáveis. 

 

CAPÍTULO 11. DO RECURSO 

11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

11.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 

o objeto ao licitante vencedor. 

11.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

11.1.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

11.1.4. Para efeito do disposto no art. 109, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993, fica a vista 

do respectivo processo administrativo franqueada aos interessados. 

11.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 

serão apreciados pelo Presidente do CAU/BR. 
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11.3. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

CAPÍTULO 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 

homologação. 

12.1.1. A homologação do Pregão compete ao Presidente do CAU/BR. 

12.1.2. O objeto do Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

 

CAPÍTULO 13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

13.1. Depois de homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será 

convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital e Anexos. 

13.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e 

compatível com os termos deste Edital. 

13.1.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CAU/BR. 

13.2. Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á, por meio do Sicaf e de 

outros meios, se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 

13.3. Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após 

negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida a ordem de classificação. 

 

CAPÍTULO 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. As disposições inerentes às Sanções Administrativas constam do Capítulo 17 do 

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e demais disposições aplicáveis. 

 

CAPÍTULO 15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 

mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 

licitacao@caubr.gov.br. 

15.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

15.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

15.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o 

endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br. 

15.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

mailto:licitacao@caubr.gov.br
mailto:licitacao@caubr.gov.br
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CAPÍTULO 16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Ao Presidente do CAU/BR compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 

inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

16.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

16.1.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

16.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informações ou de documentos que 

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

16.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

16.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos no julgamento do Pregão. 

16.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-

2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação 

aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 

autenticadas em papel. 

16.6. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

16.7. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

16.8. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência do CAU/BR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 

10.520, de 2002. 

 

CAPÍTULO 17. DOS ANEXOS 

17.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

17.1.1. Termo de Referência (Anexo I); 

17.1.2. Modelo de declaração de habilitação (Anexo II) – Poderá ser substituída pela 

declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.3. Modelo de declaração de trabalho do menor (Anexo III) – Poderá ser 

substituída pela declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.4. Modelo de declaração de idoneidade (Anexo IV); 

17.1.5. Modelo de planilha de preços (Anexo V); 

17.1.6. Modelo de declaração para ME e EPP (Anexo VI) – Poderá ser substituída pela 

declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.7. Minuta de contrato (Anexo VII). 
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17.2. Sempre que o sistema de pregão eletrônico disponibilizar as declarações 

citadas, o licitante poderá utilizar as opções pelo meio eletrônico. 

 

Brasília, 04 de maio de 2017. 

 

 

 

 

HENRIQUE MARTINS FARIAS 

Gerente Administrativo CAU/BR 



 

 

9 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CAPÍTULO 1. DO ORGÃO INTERESSADO E DA LOCALIZAÇÃO  

1.1. Órgão Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

1.2. Localização: SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 

401 a 409, CEP 70300-902, Brasília (DF). 

 

CAPÍTULO 2. DO OBJETO  

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de Operadora ou Seguradora de 

Assistência à Saúde Suplementar, para a prestação de serviços de assistência médica 

e hospitalar para os empregados e respectivos dependentes, conforme especificações 

contidas neste Termo de Referência e descrição a seguir:  

Assistência Médica Ambulatorial, Hospitalar e Obstétrica: Assistência médica do 

tipo plano completo, em apartamento individual com banheiro privativo, com cobertura 

nacional, que englobe os serviços médico-hospitalar, laboratorial, exames  

complementares  e serviços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, com 

cobertura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial com obstetrícia, exames 

complementares de alta complexidade e auxiliares de diagnóstico em geral, 

atendimento de urgência e emergência, todo o rol da Agencia Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) e suas posteriores atualizações, observado este Termo de 

Referência.  

 

CAPÍTULO 3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. A contratação pretendida se justifica na necessidade de proporcionar segurança e 

tranquilidade aos colaboradores do CAU/BR e seus dependentes diretos, no campo da 

saúde, tendo em vista que o acesso à assistência médica, hospitalar, ambulatorial 

públicos, ainda que garantido constitucionalmente, não satisfaz as necessidades 

existentes daqueles que necessitam, na presente conjuntura nacional. Justifica-se 

também na previsão constante no Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o 

CAU/BR e o Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização 

Profissional e Entidades Coligadas e afins do Distrito Federal (SINDECOF-DF).  

3.2. A contratação de Operadora ou Seguradora de Assistência à Saúde 

Suplementar, para a prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e 

obstetrícia para os empregados e respectivos dependentes do CAU/BR, visa 

assegurar a saúde destes empregados, o que certamente reflete no desenvolvimento 

das atividades laborais.  

3.3. As ausências ao trabalho diminuem, pois o empregado geralmente recebe 

atendimento com mais rapidez em comparação ao sistema público de saúde, além do 

fato de o credenciamento ao plano de saúde viabilizar a prática da chamada ‘medicina 

preventiva’, isto é, as consultas médicas e, consequentemente, os diagnósticos, são 

realizados de modo a evitar e prevenir doenças, e não exclusivamente para combatê-

las após seu surgimento. 

 

CAPÍTULO 4. ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATÓRIA 

4.1. Considerando que os padrões, os níveis de qualidade, a qualificação técnica, as 

quantificações e as especificações dos serviços a serem adquiridos estão 
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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 Eletrônico, do tipo Menor Preço, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002. 

 

CAPÍTULO 5. ESPECIFICAÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 

AMBULATORIAL, HOSPITALAR E OBSTÉTRICA  

5.1. Cobertura Geográfica: abrangência e atendimento eletivo e de 

urgência/emergência em todo território nacional.  

5.2. Planos médicos abrangidos: As empresas deverão oferecer a opção de 

assistência médico-ambulatorial e hospitalar, inclusive obstétrica, compreendendo 

internações em apartamento individual com banheiro privativo e direito a 

acompanhante permanente. 

5.3. Rede Credenciada mínima:  

5.3.1. Atendimento em, no mínimo, 7 (sete) hospitais gerais da rede privada, no Plano 

Piloto de Brasília (DF).  

5.3.2. Atendimento em, no mínimo, 3 (três) hospitais/clínicas particulares, em pelo 

menos 2 (dois) municípios e nas capitais de todos os estados brasileiros, com a 

seguinte estrutura mínima: Atendimento 24 horas por dia nas especialidades de 

Clínica Geral, Pediatria, Cirurgia Geral, Gineco-obstetrícia, Ortopedia e Cardiologia.  

5.3.3. A rede credenciada, a que se refere os itens 5.3.1. e 5.3.2. , deverá ter:  

5.3.3.1. No mínimo, 1 (um) hospital capacitado ao atendimento de grandes 

emergências e atendimento de alta complexidade, contendo: 

- Clínica cirúrgica com no mínimo 35 leitos;  

- Clínica médica e cardiológica com no mínimo 20 leitos;  

- Maternidade com UTI neonatal com no mínimo 15 leitos;  

- Pediatria com no mínimo 13 leitos;  

- UTI Adulto com no mínimo 12 leitos;  

- UTI Pediátrica com no mínimo 5 leitos;  

- UTI Neonatal com no mínimo 5 leitos; 

- Atendimento hospital psiquiátrico/clínica psiquiátrica com internação;  

- Equipe de hemodinâmica de 24 horas.  

5.3.3.2. No mínimo, 01 (um) Hospital com atendimento 24 horas por dia nas seguintes 

especialidades: Clínica Geral, Pediatria, Cirurgia Geral, Gineco-obstetrícia, Ortopedia 

e Cardiologia. 

5.3.4. Relação nominal de, no mínimo, 300 (trezentos) Médicos credenciados e ativos 

no Distrito Federal. 

5.3.5. Relação nominal de, no mínimo, 100 (cem) Hospitais Gerais, Clínicas e 

estabelecimentos credenciados ou próprios, que tenham abrangência da totalidade 

das especialidades oferecidas por cada estabelecimento, fora do Distrito Federal, com 

os respectivos endereços. 

5.3.6. Apresentação das formas de serviços de atendimento ao usuário - 0800, Central 

de Atendimento, etc. 

5.3.7. Apresentação da forma de liberação on-line para os beneficiários bem como 

forma para liberação de atos complementares (facilidades e vantagens para efetuar o 

pagamento do ato complementar).  
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5.4.  O atendimento da rede mínima será verificado pela Gerência Administrativa do 

CAU/BR, por meio da análise dos documentos encaminhados pelas empresas 

participantes do certame.  

5.5. Na hipótese de a licitante deixar de atender a rede mínima em até 2 (dois) 

municípios, em cada Estado, inclusive nas capitais, durante a vigência do contrato, 

conforme mencionado no item 5.3.2., deverá realizar o credenciamento destes 

municípios, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do 

descredenciamento.  

5.6. 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 

de procedimentos obrigatórios, sem limite de utilização ou de valor, além das 

admitidas pelo Conselho Federal de Medicina e/ou Associação Médica Brasileira. 

5.7. Os casos de emergência não necessitarão de liberação prévia, mas deverão ser 

comunicados à CONTRATADA em até 24 (vinte e quatro) horas após o início do 

atendimento.  

5.8. Os procedimentos que necessitarem de autorização prévia deverão ser fornecidos 

pela CONTRATADA no prazo estabelecido pela ANS.  

5.9. A CONTRATADA deverá fornecer as autorizações, ou justificar por escrito os 

indeferimentos, no prazo estabelecido pela ANS, em relação aos procedimentos 

clínicos e cirúrgicos, exames laboratoriais e complementares, serviços auxiliares, 

terapias ou qualquer outro tratamento médico que necessite de autorização prévia.  

5.10. Remoção do paciente em ambulância, sem limite de quilometragem, quando 

constatada a impossibilidade de sua locomoção pelo seu médico assistente.  

5.11. Cobertura de despesas de acompanhante para pacientes menores de 18 

(dezoito) anos e com idade igual ou acima de 60 (sessenta) anos.  

5.12. Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva sem limite 

de utilização de diárias.  

5.13. 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.  

5.14. A contratação cobre o atendimento, pela CONTRATADA, das despesas dos 

eventos que se seguem:  

a) Consultas médicas, inclusive obstétricas para pré-natal, em número ilimitado e sem 

limite de valor;  

b) Internação hospitalar, compreendendo hospitais, centros médicos, casas de saúde 

e em clínicas básicas e especializadas, sem limite de prazo, valor ou quantidade,  

c) Internação em UTI ou similar, sem limite de prazo, valor ou quantidade;  

d) Cirurgias, em número ilimitado e sem limite de valor;  

e) Exames médicos, em número ilimitado e sem limite de valor;  

f) Serviços de diagnóstico, de tratamento e procedimentos clínicos e cirúrgicos, em 

número ilimitado e sem limite de valor, ressalvadas as limitações constantes deste 

Termo de Referência e seus anexos.  

g) Doenças crônicas;  

h) Doenças e lesões pré-existentes;  

i) Doenças congênitas;  
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j) Doenças infecto-contagiosas e endêmicas de notificação compulsória, inclusive 

AIDS;  

l) Doenças de Senilidade, constantes da Classificação Estatística de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde - 10ª Revisão (CID-10), considerando sempre o ato 

normativo vigente.  

m) Material de osteossíntese (placas, pinos, parafusos, hastes, pregos, telas cirúrgicas 

etc.), sem limite de quantidade ou de valor;  

n) Acidentes de Trabalho;  

o) Atendimento de Urgência e Emergência;  

p) Remoção do beneficiário, em ambulância, inclusive com UTI móvel, própria ou 

contratada, obrigatoriamente acompanhada de médico assistente, no percurso 

"hospital-hospital", "residência-hospital” e "hospital-residência", para atendimento de 

urgência e emergência médicas em geral, sem limite de quantidade ou valor;  

q) Assistência médica e hospitalar ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do 

beneficiário, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto ou à data oficial da 

adoção;  

5.15. A CONTRATADA se obriga a cobrir, desde o momento da internação até a alta 

hospitalar, as seguintes despesas:  

a) Diárias decorrentes da internação hospitalar, inclusive em UTI ou similar, UTI 

Neonatal, Unidade Coronariana e Unidade Respiratória;  

b) Despesas com o uso de Centro Cirúrgico, de UTI ou similar, de UTI Neonatal, 

Unidade Coronariana e Unidade Respiratória, incluindo todo o material utilizado;  

c) Diárias de maternidade e berçário;  

d) Alimentação;  

e) Serviços de Nutrição e Dietéticos;  

f) Serviços gerais de Enfermagem;  

g) Serviços de diagnóstico e de tratamento;  

h) Honorários Profissionais dos Médicos Assistentes relativos aos procedimentos 

clínicos e/ou cirúrgicos;  

i) Taxa de internação, de sala de cirurgia, de sala de parto, de sala de gesso e de 

outras necessárias, incluindo os materiais utilizados (inclusive os descartáveis), 

inclusive material de Osteossíntese (entre outros: placas, fios, hastes, pregos, 

parafusos etc.), enxertos vasculares e telas cirúrgicas;  

j) Hemodiálise e Diálise;  

l) Sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme solicitação médica; 

m) Exames específicos e complementares para a elucidação diagnóstica e 

indispensáveis para o controle da evolução da doença que motivou a internação, bem 

como as decorrentes da internação, e para o seu tratamento, até a alta hospitalar;  

n) Medicamentos em geral, anestésicos, gases medicinais, transfusão de sangue e de 

seus derivados e/ou complementares, sessões de quimioterapia e radioterapia, 

conforme prescrição do médico assistente, e outros procedimentos e serviços 

previstos neste Anexo que se fizerem necessários durante o período da internação;  

o) Toda e qualquer taxa e todo material logístico utilizado (aparelhos, artigos utilizados 

etc.), assim como as despesas decorrentes da remoção do beneficiário, 

comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, por via terrestre;  

p) Diárias de acomodação de acompanhante, se for o caso;  
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q) Casos pertinentes à clínica médica de urgência e emergência, quando solicitados e 

justificados pelo médico assistente.  

5.16. 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;  

5.17. A CONTRATANTE não poderá criar, em quaisquer hipóteses, restrições ao 

atendimento de beneficiário sob a alegação de doenças ou lesões preexistentes ou 

congênitas, exceto quando a inclusão de segurados se der após 30 dias de sua 

elegibilidade ao seguro; 

5.18. Não haverá limites de permanência para internações hospitalares em UTIs, 

como determinam as disposições da ANS;  

5.19. Sempre que ocorrer descredenciamentos ou extinção de convênios com 

consultórios, clínicas especializadas, hospitais e outros serviços médicos, será 

obrigatória a reposição desse tipo de atendimento dentro daquela região no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, mediante novo credenciamento, sem prejuízo da 

continuidade dos atendimentos em curso até o novo credenciamento, preservando o 

elevado nível de atendimento. Deverão ser comunicadas, em seguida, à 

CONTRATANTE as providências adotadas.  

5.20. Cobertura de transplantes de rim e córnea, garantindo as despesas com os 

procedimentos vinculados, ou seja, todas aquelas necessárias à realização do 

transplante, incluindo: despesas assistenciais com doadores vivos, medicamentos 

utilizados durante a internação, 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.  

5.21. Cobertura a tratamento fonoaudiológico, psicológico e fisioterápico, inclusive 

hidroterapia e terapia ocupacional.  

 

CAPÍTULO 6. DOS CUSTOS ESTIMADOS  

6.1. O preço médio mensal estimado é de R$ 99.346,31 (noventa e nove mil trezentos 

e quarenta e seis reais e trinta e um centavo), perfazendo um gasto total anual 

estimado de R$ 1.192.157,76 (um milhão cento e noventa e dois mil cento e cinquenta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para o período de 12 (doze) meses. 

 

CAPÍTULO 7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1. As despesas decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência correrão 

à conta da dotação orçamentária disponível para o ano de 2017, sob a Rubrica nº 

6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde.  

7.2. Nos exercícios seguintes, caso haja renovações, na forma das previsões 

orçamentárias respectivas.  

 

CAPÍTULO 8. DAS CARÊNCIAS  

8.1. Não será exigida qualquer forma de carência se a inscrição do beneficiário ocorrer 

dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato.  

8.2. Findo o prazo disposto no item 8.1, 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; exceto nos casos previstos no item 8.3.  

8.3. Ficam excluídos de quaisquer carências:  
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a) Os beneficiários, conforme Capítulo 9;  

b) Aqueles que venham a adquirir a condição de beneficiário, nos termos do objeto 

deste contrato, após a assinatura do contrato, em função de nascimento, adoção, 

casamento, união estável, provimento em cargos efetivos e em comissão, guarda, 

tutela definitiva etc., desde que manifestada a opção pela inclusão em até 30 (trinta) 

dias contados da: 

b.1) data de entrada em exercício do beneficiário titular do CAU/BR;  

b.2) data de nascimento do beneficiário dependente;  

b.3) data do casamento do beneficiário titular para a inclusão do cônjuge;  

c) Os casos de emergência, como tal demonstrado em declaração do médico 

assistente.  

 

CAPÍTULO 9. DOS BENEFICIÁRIOS  

9.1. São beneficiários dos serviços objeto da presente licitação:  

a) o titular (funcionários ativos do CAU/BR);  

b) o cônjuge ou companheiro (a);  

c) os filhos, inclusive enteados (solteiros), de empregados do CAU/BR, até 21 (vinte e 

um) anos de idade ou, se estudante de curso regular de ensino fundamental, médio ou 

superior, até 24 (vinte e quatro anos); 

d) os filhos incapacitados para o trabalho, inválidos ou interditados por alienação 

mental, de qualquer de idade, devidamente comprovado por junta médica oficial;  

e) o menor, sob a guarda ou sob a tutela de funcionário efetivo do CAU/BR, por força 

de decisão judicial, até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante de curso 

regular de ensino fundamental, médio ou superior, até 24 (vinte e quatro anos).  

9.2. Não poderão ser beneficiários simultaneamente o cônjuge e o(a) companheiro(a), 

salvo decisão judicial.  

9.3. A estimativa de beneficiários é de 148 (cento e quarenta e oito), conforme 

registros colhidos em abril de 2017, distribuídos nas seguintes faixas etárias: 

 

IDADE (ANOS) TITULAR DEPENDENTE 

0 a 18 0 31 

19 a 23 7 4 

24 a 28 23 8 

29 a 33 20 12 

34 a 38 10 5 

39 a 43 8 3 

44 a 48 6 1 

49 a 53 4 0 

54 a 58 2 0 

ACIMA 58 2 2 

TOTAL 82   66 

TOTAL GLOBAL 148 

 

9.4. O número de beneficiários poderá variar ao longo do contrato. 

9.5. Caberá ao CAU/BR a apresentação de documentos que comprovem o vínculo do 

empregado ativo e a relação de parentesco de seus dependentes.  

9.6. Identificação dos beneficiários:  
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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 pelo segurado;  

c) A carteira de identificação deverá ser devolvida pelo beneficiário quando da sua 

exclusão do programa;  

d) Quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação durante 

o período em que permanecer cadastrado no programa e após a vigência de sua 

exclusão do programa serão única e exclusivamente do beneficiário.  

9.7. Exclusão do beneficiário:  

a) Os titulares serão excluídos do programa de assistência à saúde nos seguintes 

casos:  

- falecimento;  

- perda do vínculo empregatício com o órgão. 

b) Os dependentes serão excluídos do programa de assistência à saúde nos seguintes 

casos:  

- falecimento;  

- exclusão do titular;  

- perda das condições contidas no item 9.1;  

- solicitação do titular.  

c) O titular responderá pela sua omissão:  

- quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação durante 

o período em que permanecer cadastrado no programa e após a vigência de sua 

exclusão do programa, serão de única e exclusiva responsabilidade do beneficiário, o 

qual deverá efetuar o ressarcimento diretamente à CONTRATADA.  

 

CAPÍTULO 10. DA ADESÃO  

10.1. A adesão à assistência médica é obrigatória para os funcionários do CAU.  

10.2. A adesão dos beneficiários no plano de assistência médica dar-se-á na mesma 

categoria do beneficiário titular.  

 

CAPÍTULO 11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

11.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da 

assinatura, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por sucessivos 

períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 

e alterações posteriores.  

11.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente. 

 

CAPÍTULO 12. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1. As propostas serão cotadas em moeda nacional, em algarismos e por extenso, 

prevalecendo este último em caso de divergência. 
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12.2. Serão julgadas vencedoras, as propostas que atenderem a todos os requisitos e 

especificações previstos neste Termo de Referência e ofertarem o menor preço global 

mensal, incluindo todos os custos diretos e indiretos pertinentes, desde que atendam a 

todos os requisitos de habilitação.  

12.3. As licitantes deverão apresentar suas propostas comerciais informando preço 

por faixa etária, para o plano de assistência médica. 

12.4. Havendo erro de cálculo na proposta, prevalecerá o valor unitário.  

12.5. Considerar-se-ão inclusos nos preços apresentados todas as despesas 

necessárias à plena execução dos serviços, tais como: de pessoal, de administração, 

tributárias e encargos incidentes, bem como o fornecimento de materiais, 

equipamentos, uniformes, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das 

condições contidas neste edital, no contrato (cuja minuta integra este edital) e na 

proposta de preço da licitante.  

12.6. A omissão na proposta de preços dos subitens acima implicará na 

desclassificação da proposta.  

12.7. Após a abertura da sessão pública, a proposta apresentada não poderá sofrer 

quaisquer retificações, ressalvada a hipótese de alteração de preço resultante de 

lance e de fato superveniente aceito pelo pregoeiro, nem ser substituída ou retirada.  

12.8. A licitante deverá observar ainda o seguinte:  

I) o prazo de validade da proposta deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias, 

considerando-se este no caso de omissão;  

II) os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe 

assistindo direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições 

previstas nas normas de regulação da licitação.  

12.09. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o 

regime diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei Complementar nº 

123/06, e respectivas alterações, deverá declarar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que atende os requisitos do artigo 3º da mencionada Lei.  

12.10.  Os licitantes deverão declarar expressamente: 

a) que se comprometem, a partir da data de assinatura do instrumento contratual, a 

assumir as despesas de tratamentos dos usuários inscritos no programa de 

assistência à saúde do CAU/BR, porventura internados, respeitando as exclusões e 

limitações de coberturas indicadas neste Edital e seus anexos.  

b) de que não fará restrição quanto ao número mínimo ou máximo para inclusão ou 

exclusão no seguro de saúde.  

c) de que os preços propostos incluem os custos e despesas, tais como: custos diretos 

e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos 

sociais e trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros e outros necessários ao 

cumprimento integral dos serviços licitados.  

 

CAPÍTULO 13. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

13.1. DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES 

13.1.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e 

perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
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Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do 

sítio www.comprasnet.gov.br.  

13.1.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à 

SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

13.1.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou ao CAU/BR responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

13.1.2. Não poderão participar deste Pregão: 

13.1.2.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com 

o CAU/BR, durante o prazo da sanção aplicada; 

13.1.2.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

13.1.2.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 

sanção aplicada; 

13.1.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

13.1.2.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

13.1.2.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação 

judicial; 

13.1.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

13.1.2.8. Dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, na 

forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 

13.1.2.9. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

13.1.3. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 

submissão às condições estatuídas neste Edital. 

13.1.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 

inabilitação do licitante. 

 

13.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.2.1. A licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade 

técnica, nos moldes do art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993, e cujas atividades sejam 

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do 

presente Termo de Referência, expedidos por entidades pública ou privada.  

 

13.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

13.3.1. Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma 

da lei, no qual deverá haver demonstração de patrimônio líquido igual ou superior a 

10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.  

13.3.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  

http://www.comprasnet.gov.br/
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13.3.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços 

provisórios. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o 

Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais. 

 

13.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

13.4.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação 

parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital. 

13.4.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 

deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

13.4.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual 

descumprimento das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da 

Participação na Licitação, mediante consulta ao: 

13.4.4. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

13.4.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

13.4.6. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

13.4.7. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da 

sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio 

majoritário. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de 

participação no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a 

apresentação da seguinte documentação complementar, para fins de comprovação de 

regularidade trabalhista: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 

7 de julho de 2011. 

 

13.5. DAS DECLARAÇÕES 

13.5.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 

sujeita-se aos termos e condições da licitação. 

13.5.2. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) 

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

anos. 

13.5.3. Declaração do proponente que não está suspenso do direito de licitar e não 

tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, 

Estadual ou do Distrito Federal e Municipal. 

 

13.6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

13.6.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. Havendo alterações 

ou consolidações, estas deverão acompanhar os demais documentos; 

13.6.3. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.6.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

13.6.5. No caso de a licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

apresentar certidão ou declaração de enquadramento no citado regime. 

 

CAPÍTULO 14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por colaborador que 

venha a ser designado pelo Presidente ou pelo Gerente Geral, compreendendo-se no 

acompanhamento e na fiscalização: 

14.1.1. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências 

sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 

14.1.2. Levar ao conhecimento do representante da contratada qualquer irregularidade 

fora de sua competência; 

14.1.3. Exigir da contratada todas as providências necessárias à boa execução do 

contrato, anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos 

escritos que comprovem as solicitações de providências; 

14.1.4. Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as 

ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

14.1.5. Encaminhar ao representante legal da contratada os documentos relacionados 

às multas aplicadas à contratada, bem como os referentes a pagamentos; 

14.1.6. O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da 

contratada nem conferirão ao CAU/BR responsabilidade solidária ou subsidiária, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas 

na execução dos serviços contratados; 

14.1.7. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CAU/BR, 

encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

contratada, ou na impossibilidade, justificada por escrito. 

 

CAPÍTULO 15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

15.1. A licitante responderá por quaisquer prejuízos ou danos, por culpa ou dolo, 

causados por seus empregados ou prepostos ao CAU/BR e/ou a terceiros, em 

decorrência da prestação dos serviços, seja a que título for; 

15.2. O CAU/BR estipulará prazo para a devida reparação, a depender da gravidade e 

extensão dos danos. 

 

CAPÍTULO 16. DO CONTRATO 

16.1. Após a adjudicação e homologação do procedimento licitatório, convocar-se-á a 

licitante vencedora para assinatura do instrumento contratual, que deverá ocorrer, 

impreterivelmente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, sob 

pena de decair do direito à contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste 

Termo de Referência e no art. 81 da Lei nº 8.666/1993; 
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16.2. O prazo para assinatura do contrato poderá, em situação excepcionalíssima, 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

vencedora em até 48h (quarenta e oito horas), a contar do recebimento da 

comunicação, desde que ocorra motivo relevante e aceito pelo CAU/BR; 

16.3. Na celebração do contrato serão exigidas as mesmas condições de habilitação; 

16.4. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 12 (doze) 

meses, contados da data da assinatura, podendo, atendidos a oportunidade e 

conveniência do CAU/BR, e sob condições vantajosas, ser prorrogado mediante termo 

aditivo, por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993; 

16.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato poderão, garantidos o contraditório e 

a ampla defesa, ser aplicadas ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88 

da Lei nº 8.666/1993, bem como as sanções e penalidades previstas neste Termo de 

Referência. 

16.6. Desde que atendidas as cláusulas essenciais previstas no art. 55 da Lei nº 

8.666, de 1993, e considerando as especificidades do objeto contratual, o CAU/BR 

admitirá, por adesão, o contrato padrão eventualmente adotado pela CONTRATADA, 

ressalvadas as cláusulas exorbitantes contrárias ao interesse da administração 

pública. 

 

CAPÍTULO 17. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

17.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Termo de 

Referência, erro de execução, ou demora na execução, a contratada estará sujeita às 

seguintes penalidades: 

17.1.1. Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 

ocasionem prejuízos ao contratante; 

17.1.2. Multas: 

17.1.2.1. De 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, quando de até 3 (três) 

ocorrências, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como falta de prestador 

de serviço não reposto a tempo e modo, serviço em desacordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência sem a devida correção, entre outras circunstâncias 

descritas neste Termo de Referência e não observados pela contratada; 

17.1.2.2. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, quando da 4ª 

(quarta) a 5ª (quinta) ocorrência, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, 

como as listadas no subitem 17.1.2.1; 

17.1.2.3. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando da 6ª (sexta) 

ocorrência, caso em que será considerado total inadimplência contratual, gerando a 

rescisão contratual; 

17.1.2.4. Para fins de aplicação das penalidades dispostas no subitem 17.1.2, será 

garantido à contratada a ampla defesa e o contraditório que poderão ser exercidos em 

5 (cinco) dias, a contar da notificação realizada pelo CAU/BR; 

17.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 

7º da Lei nº 10.520/2002; 

17.1.4. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito, 

ou recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente; 
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17.1.5. A penalidade referida no subitem 17.1.2 será aplicada nos casos de prática de 

ilícitos em quaisquer das fases da licitação, descumprimento de prazos e condições e 

a inobservância das demais disposições previstas no ato convocatório. 

 

CAPÍTULO 18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

18.1. São obrigações do CONTRATANTE:  

18.1.1. Relacionar os beneficiários, prestando todas as informações necessárias (tais 

como: nome, sexo, faixa etária e qualificação completa), para fins de cadastramento,  

18.1.2. Informar periodicamente à CONTRATADA qualquer inclusão ou exclusão de 

possível beneficiário;  

18.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, os casos em que o Beneficiário, por 

qualquer motivo, perder o direito de atendimento nas condições exigidas na forma do 

contrato;  

18.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, os beneficiários que, por qualquer 

motivo, deixarem de possuir direito ao atendimento médico prestado, ficando 

resguardado, contudo, o atendimento até o último dia da cobertura cujo pagamento 

já tenha sido realizado;  

18.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços dentro das normas preestabelecidas no contrato, 

prestando as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela 

CONTRATADA;  

18.1.6. Recolher e devolver, quando possível, na ocasião da exclusão de beneficiários, 

assim como no caso de rescisão contratual, as respectivas carteiras de identificação, 

bem como qualquer documento análogo, fornecido pela Contratada;  

18.1.7.  Exercer a fiscalização, coordenação e orientação dos serviços contratados por 

meio do fiscal do CONTRATANTE designado para esta finalidade;  

18.1.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 

consideradas de natureza grave; 

18.1.9. Efetuar averiguações periódicas e adotar procedimentos objetivando a 

regularidade e correção das assistências objeto deste contrato, devendo comunicar, 

por escrito, toda e qualquer irregularidade observada;  

18.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, fora do estabelecido e que estejam 

em desacordo com este Termo de Referência.  

 

CAPÍTULO 19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

19.1. São obrigações da CONTRATATA:  

19.1.1. Entregar as carteiras provisórias dos beneficiários ou dependentes na sede da 

CONTRATANTE e iniciar a prestação dos serviços, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

após as solicitações entregues pelo CONTRATANTE;  

19.1.2. Fornecer aos beneficiários do CONTRATANTE, sem custo adicional, 

documento de identificação constando nome, plano e prazo de validade, para 

assegurar o direito à utilização dos benefícios;  

19.1.3. Fornecer a cada beneficiário titular 01 (um) manual de orientação de todos os 

procedimentos inerentes à realização de consultas, exames de diagnóstico, tratamentos, 

internações eletivas e de emergência, reembolso e relação de credenciados;  

19.1.4. Assegurar aos beneficiários os serviços, de acordo com as condições 

correspondentes a cada plano;  
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19.1.5. Manter serviço (emergencial) de atendimento telefônico gratuito 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, para informações e esclarecimentos dos beneficiários; 

19.1.6. 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;  

19.1.7. Assegurar aos dependentes dos beneficiários titulares entre 21 e 24 anos de 

idade, que porventura percam a condição de estudante, o direito de, ao readquiri-la, 

retornar à situação de beneficiário dependente até completarem 24 anos.  

19.1.8. Definir normas administrativas concernentes à expedição e/ou emissão da 

documentação necessária à internação hospitalar;  

19.1.9. Manter a rede de atendimento credenciada em número igual ou superior ao 

apresentado na licitação, e, caso haja descredenciamento de qualquer profissional ou 

estabelecimento, credenciar outro de mesmo porte e com a mesma capacitação 

técnica, abrangência e número de leitos. 

19.1.10. Atualizar a cada 3 (três) meses a relação dos profissionais e entidades 

prestadoras dos serviços credenciados, devendo as listagens estar disponíveis aos 

usuários. 

19.1.11. Negociar, conforme sugestão do CONTRATANTE, a possibilidade de inclusão 

de profissionais ou entidades de saúde, conforme diretrizes administrativas da 

CONTRATADA e da ANS;  

19.1.12. Manter preposto especialmente designado para representá-la perante o 

CONTRATANTE;  

19.1.13. Comunicar ao fiscal da execução do contrato, a ocorrência de qualquer fato 

impeditivo à execução fiel do contrato;  

19.1.14. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

19.1.15. Observar as determinações constantes nas normas da ANS;  

19.1.16. Comunicar por escrito ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;  

19.1.17. Arcar com o ônus decorrente de eventuais danos por ela causados, direta ou 

indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros, em função da execução deste contrato;  

19.1.18. Assumir a responsabilidade pelos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato, sendo que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 

deste contrato, razão pela qual a licitante renuncia expressamente a qualquer vínculo 

de solidariedade ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;  

19.1.19. Apresentar as provas de regularidade fiscal e trabalhista, juntamente com a 

Fatura/Nota Fiscal dos serviços ou sempre que o CONTRATANTE solicitar;  

19.1.20. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, 

salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE. 

 

CAPÍTULO 20.  DO REAJUSTE 

20.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 

poderá a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual, com base na variação 
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dos custos dos serviços médicos, hospitalares, insumos utilizados nos serviços e dos 

custos administrativos, mediante negociação entre as partes. Deverão ser 

consideradas as receitas e despesas de todos os contratos semelhantes em 

quantitativo de vidas da contratada e não o contrato individual do CAU/BR, observado 

o dever de comunicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em até 30 

dias da sua efetiva aplicação. 

 

CAPÍTULO 21.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados pela 

Gerência Administrativa, no horário de 8h30 as 12h30 e 14h00 as 18h00, SCS, 

Quadra 02, Bloco C, Salas 401 a 409 - Edifício Serra Dourada, CEP: 70300-902 

Telefone: (61) 3204-9510. 

 

 

Brasília (DF), 26 de abril de 2017. 

 

 

 

À consideração superior, 

 

 

 

HENRIQUE MARTINS FARIAS 

Gerente Administrativo CAU/BR 

 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o 

detalhamento descrito e encaminho à Comissão de Licitação para as providências 

devidas quanto a elaboração do edital de licitação e demais procedimentos. 

 

 

 

ANDREI CANDIOTA 

Gerente Geral CAU/BR 
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Processo Administrativo nº 139/2017 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os 

requisitos exigidos para habilitação, conforme prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2017, promovido 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), estando ciente das 

penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 139/2017 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 

Pregão Eletrônico nº 04/2017, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR), que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) 

anos, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou 

declaração inverídica. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver) 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 139/2017 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 

Pregão Eletrônico nº 04/2017, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR), ser idônea a participar de processo licitatório e contratar com 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, do 

Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos supervenientes impeditivos 

de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento 

ou declaração inverídica. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 139/2017 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

 

ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

IDADE (ANOS) TITULAR DEPENDENTE 
TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

0 a 18 0 31   

19 a 23 7 4   

24 a 28 23 8   

29 a 33 20 12   

34 a 38 10 5   

39 a 43 8 3   

44 a 48 6 1   

49 a 53 4 0   

54 a 58 2 0   

ACIMA 58 2 2   

TOTAL 82   66   

TOTAL 

GLOBAL 
148 

  

 

Observação: Será julgada vencedora a proposta de preços que ofertar o menor valor 

total global anual. 
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Processo Administrativo nº 139/2017 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO PARA ME E EPP 

 

 

 

(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu 

representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, 

profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), DECLARA, sob as penas da lei penal e civil, 

que a ora declarante está classificada como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do 

Estado), assim entendida por preencher os requisitos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, do art. 6º do Decreto nº 8.538, de 2015 e, ainda, por 

praticarem atividades pertinentes ao objeto licitado, comprometendo-se a informar, de 

imediato, caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa (ME), nos 

termos da lei. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 139/2017 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAU/BR N° XX/XXXX 

 

Das Partes:  

I - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, autarquia federal de 

fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 

inscrito no CNPJ sob o n° 14.702.767/0001-77, com sede no SCS, Quadra 2, Bloco C, 

Lote 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401 à 409, em Brasília-DF, CEP 70.300-902, 

representado, neste ato, por seu Presidente, HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE 

QUEIROZ, brasileiro, arquiteto, portador da Carteira de Identidade n° 256.674, 

expedida pela SSP/DF, e do CPF n° 116.396.791-20, residente e domiciliado em 

Brasília, Distrito Federal, doravante designado CAU/BR ou CONTRATANTE;  

 

II- CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, Cidade, Estado, CEP XXXX, 

representada neste ato pelo Cargo, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da 

Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e 

domiciliado em Cidade, Estado, doravante designada CONTRATADA; 

 

RESOLVEM, tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº 139/2017, 

celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, na forma descrita no Termo de 

Referência anexo a este Contrato, o que fazem mediante as cláusulas e condições a 

seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  

1.1. O presente contrato é firmado com amparo na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, na Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, no Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e, 

subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e ainda, no resultado da 

licitação promovida pelo CAU/BR, por meio do Pregão Eletrônico nº 04/2017, 

Processo Administrativo nº 139/2017, realizada em XX de XXXXX de 2017, com 

homologação do Presidente do CAU/BR, de XX de XXXXXXX de 2017, ficando   todos 

os  atos fazendo parte integrante e inseparável do presente contrato, independente de 

transcrição.  

1.2. Os atos do processo licitatório que ficam fazendo parte integrante e inseparável 

do presente contrato, independentemente de transcrição, são os seguintes: 

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2017; 

b) Termo de Referência que instrui o Pregão Eletrônico nº 04/2017; 

c) Proposta de Preços da Contratada; 

d) Demais anexos e elementos constantes do Processo Administrativo nº 139/2017. 

 



 

 

30 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

2.1. Contratação de Operadora ou Seguradora de Assistência à Saúde Suplementar, 

para a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar para os empregados 

e respectivos dependentes, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES  

3.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor global estimado de R$ XXXXX (por extenso), respeitada a 

seguinte tabela de valores unitários: 

IDADE (ANOS) TITULAR DEPENDENTE 
TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

0 a 18 0 31   

19 a 23 7 4   

24 a 28 23 8   

29 a 33 20 12   

34 a 38 10 5   

39 a 43 8 3   

44 a 48 6 1   

49 a 53 4 0   

54 a 58 2 0   

ACIMA 58 2 2   

TOTAL 82   66   

TOTAL 

GLOBAL 
148 

  

 

3.2. O número de beneficiários poderá variar ao longo do contrato, na medida em que 

houver mudança do número de titulares e dependentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária do CAU/BR, fonte: 

Orçamento de 2017, Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

5.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, 

podendo, a critério da CONTRATANTE, e sob condições vantajosas, ser prorrogado 

mediante termo aditivo, por sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 

8.666/1993.  

5.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 

poderá a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual, com base na variação 

dos custos dos serviços médicos, hospitalares, insumos utilizados nos serviços e dos 

custos administrativos, mediante negociação entre as partes. Deverão ser 
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consideradas as receitas e despesas de todos os contratos semelhantes em 

quantitativo de vidas da contratada e não o contrato individual do CAU/BR, observado 

o dever de comunicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em até 30 

dias da sua efetiva aplicação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora 

na execução, sujeitará a CONTRATADA às penalidades e determinações descritas no 

Capítulo 17 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 

03/2017 e demais disposições legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 As obrigações e responsabilidades assumidas pelo Contratante constam do 

Capítulo 18 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 

04/2017. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. As responsabilidades e obrigações da Contratada serão regidas pelas disposições 

do Capítulo 19 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 

04/2017 e demais disposições legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA 

10.1. É vedada a cessão ou a transferência total ou parcial dos direitos e/ou 

obrigações inerentes ao presente contrato, por quaisquer das partes, sem prévia e 

expressa autorização da outra, salvo exceções constantes neste contrato, no Edital ou 

no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TOLERÂNCIA E DA NOVAÇÃO 

11.1. A tolerância não enseja novação, sendo que qualquer alteração, por mais 

simples que seja, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre as partes, 

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante a lavratura de Termo Aditivo, 

conforme previsão legal do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

13.1. São parte integrante do presente contrato, independente de transcrições ou 

referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo CAU/BR nº 139/2017, em 

cujos autos foi promovida Pregão Eletrônico nº 04/2017, especialmente o Edital, 

Termo de Referência e Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA.  

13.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de 

Referência, anexo a este instrumento, em especial os capítulos que tratam do objeto, 

das condições de execução dos serviços, da garantia e suporte técnico, das 

obrigações da contratada e contratante, da aceitação e do pagamento, do 

acompanhamento e fiscalização e das penalidades. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

14.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, 

Seção Judiciária do Distrito Federal. 

 

E por estarem acordes as partes contratantes, por seus representantes legais, firmam 

o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

identificadas.  

 

Brasília (DF), XX de XXXXXXX de XXXX.  

 

 

 

CONTRATANTE: 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

 

 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 

 

 

CONTRATADA: 

NOMEAR 

  

 

NOMEAR 

Cargo 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Assinatura:   Assinatura: 

Nome:    Nome: 

CPF:       CPF:  


