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DADOS DO EDITAL                                                    Camaçari, 09 de dezembro de 2020. 
 

 
CREDENCIAMENTO N° 0001/2020 – CPL 
 

I  - PROCESSO ADMINISTRATIVO:  022.2020 
II - LOCAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO: 

Data:  10/12/2020 – 09h00min 
Local: Sede da LIMPEC (sala da CPL), situado no Loteamento Espaço Alpha, Jardim Limoeiro -

Município Sede de Camaçari - Estado da Bahia 
 

III - OBJETO: 
 

Credenciamento tem por objeto a prestação de serviços na forma de Plano Privado de Assistência à 
Saúde Coletivo Empresarial, na modalidade Assistência Odontológica, conforme previsto no inciso I, 
art. 1º da Lei n 9.656/98, abrangendo cobertura de serviços de Assistência Odontológica, com a 
cobertura das doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, no que se refere à Saúde Bucal e do 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, vigente à época do evento, através da 
cobertura, pela Operadora, das despesas assistenciais com atendimentos odontológicos 
discriminados no Plano, realizados pela Rede Referenciada diretamente aos Beneficiários 
regularmente inscritos, da contratante, dentro da área Geográfica de Abrangência, na forma e 
condições deste instrumento. 
 
A descrição detalhada dos serviços objeto deste credenciamento encontra-se detalhado no Termo de 
Referência - Anexo I deste Edital. 

 

IV - PRAZOS: 
 
A) CREDENCIAMENTO: A vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses contados a partir 
da publicação na imprensa oficial. 

B) VIGÊNCIA: O Termo de Acordo terá vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir 
de, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua assinatura, podendo ser renovado por acordo entre 
as partes, nos termos da regulação da ANS. 

 

VIII - ANEXOS: 
 
Anexo I - Termo de Referência; Anexo II — Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; Anexo 
III — Dados para Assinatura do Termo de Acordo; Anexo IV — Declaração de Atendimento ao Inciso 
XXXIII do art. 7º da CF; Anexo V — Minuta do Termo de Acordo. 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação — CPL, 
designada pelo Decreto Municipal nº 001/2020, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará CREDENCIAMENTO, por ordem de protocolo de documentos, de acordo com as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTE 
CREDENCIAMENTO (RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, RECURSOS, PENALIZAÇÕES, 
ETC.) NO PORTAL DE COMPRAS DE CAMAÇARI (WWW.CAMACARI.BA.GOV.BR), SENDO 
EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNIJS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE 
DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. 
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1. REGÊNCIA LEGAL 

1.1 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 
1.2 Lei Municipal nº 803/2007; 
1.3 Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores; 
1.4 Constituição Federal de 1988; 
1.5 Lei nº 10.820 de 17/12/2003 e alterações posteriores; 
1.6 Decreto nº 4.840 de 17/12/2003. 

2. TIPO 

Credenciamento. 

3. OBJETO 

3.1 Indicado no campo III - Dados do Edital, quantificado e especificado no Anexo I deste Edital. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Somente serão admitidas a participar deste credenciamento as pessoas jurídicas que 
comprovem regularidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira e aceitem as 
exigências estabelecidas neste Edital. 

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de credenciamento os 
interessados que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública e Privada; 

b) Estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissoluções ou liquidações; 

c) Reunidos sob forma de consórcio; 

d) Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas; 

e) Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o Município 
ou qualquer de seus Entes da Administração Indireta ou tenham sido declaradas 
inidóneas pela Administração Pública; 

f) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos l, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 
g) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, 

como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 
a voto, ou controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9 0 da Lei 8.666/93 

h) Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes também 
ocupem cargo de direção ou função de confiança em órgãos diretamente ligados com o 
objeto da licitação, sejam na esfera Federal, Estadual ou Municipal (art. 26, S 4 0 da Lei 
Federal n o 8.080/90); 

l) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº. 656/98 

   

5. RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

5.1 A apresentação dos documentos para o credenciamento pressupõe o pleno conhecimento, 
atendimento e aceitação às exigências previstas no Edital e seus anexos. 

5.2 A apresentação de documentos implicará na plena aceitação por parte da proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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5.3 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 
assumindo-as como firmes e verdadeiras. 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE COM DOCUMENTOS 

6.1 Os interessados em se credenciar para presta os serviços objeto do presente credenciamento 
à LIMPEC, deverão apresentar sua documentação no local e horário indicado no item II, 
dentro da vigência indicada no item IV da folha 1 — Dados do Edital. 

6.2 0 envelope poderá ser entregue à Comissão através de portador ou de serviço postal, 
ressalvando-se que só serão conhecidos aqueles que efetivamente derem entrada na 
documentação dentro da vigência do credenciamento e no local e horário fixado no item II da 
folha 1 — Dados do Edital. 

6.2.1 No caso de remessa por serviço postal, excepcionalmente, o documento de representação 
legal  quando for o caso, deverão estar dentro do envelope. 

6.3 A documentação elencada no item 7 deste Edital, deverá ser entregue em ENVELOPE 
lacrado e opaco, em cuja parte externa deverá estar escritos os seguintes dizeres: 

Comissão Central Permanente de Licitação — CPL 
CREDENCIAMENTO N.º 000/2020– CPL 
Sede da LIMPEC (sala da CPL), situado no Loteamento Espaço Alpha, Jardim Limoeiro - Município 
Sede de Camaçari - Estado da Bahia. 

 
6.4 A análise dos documentos será em sessão interna, cuja Ata será divulgada no Portal de Compras 
de Camaçari e o resultado final publicado na imprensa oficial 

6.5 CONDIÇÕES PARA REPRESENTAÇÃO LEGAL NO CREDENCIAMENTO. 

6.5.1 Quando o representante da licitante se fizer representar por sócio deverá apresentar os 
documentos abaixo relacionados em cópia autenticada ou cópia acompanhada do original: 

a) Cédula de identidade do sócio que estará representando a empresa na sessão; 

b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, 
comprovando tal situação. 

6.5.2 Quando a licitante se fizer representar através de Procuração Particular, deverá apresentar 
cópia  autenticada ou cópia acompanhada do original dos seguintes documentos: 

a) Cédula de identidade do preposto que estará representando a empresa na sessão; 

b) Cédula de identidade do sócio que designou o representante ou procurador; 

c) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

d) Procuração Particular, redigida em papel timbrado da licitante, dando poderes para 
formular proposta de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente. 

6.5.3 Quando o representante da licitante se fizer representar por Procuração Pública, além deste  
documento, deverá ser apresentado: 

a) Cédula de identidade do Procurador que estará representando a empresa na sessão. 

6.5.4 Quando a licitante se fizer representar através de Procuração Particular, designado por 
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Procurador através de substabelecimento além dos documentos elencados no subitem 6.5.2, 
deverá apresentar cópia autenticada ou cópia acompanhada do original da identidade de quem 
substabeleceu. 
 

6.6 Para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06 e 
alterações posteriores, a comprovação de tal enquadramento da Pessoa Jurídica deverá ser 
realizada mediante a apresentação da Certidão Simplificada em nome da interessada em se 
credenciar, expedida pela Junta Comercial do Estado. 

6.7 Não será aplicado o tratamento diferenciado às Pessoas Jurídicas que não atenderem ao 
disposto no subitem 6.6 deste edital. 

6.8 Uma vez encerrado o prazo para credenciamento, não será deferido requerimento para 
retardatários. 

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

7.1 Os documentos necessários para fins do credenciamento deverão estar com prazo vigente, 
à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser 
apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 
por servidor da unidade que realizará o Credenciamento, ou publicação em órgãos da imprensa 
oficial, não sendo aceitos "protocolos" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos neste edital. 

7.2  Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

7.2.1 Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou 
inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, 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. 

e) Cópia da identidade ou outro documento oficial de identificação com foto e CPF do 
sócio. 

 

7.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei;  

e) 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 do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943.  

 
7.2.3 Qualificação Técnica 

a) Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica, conforme a seguir:  

a.1)  Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) 
atestado em nome da empresa Administradora de Benefícios, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação;  

a.2)  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 
informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de 
emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como 
conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.  

a.3)  Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo 
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por 
empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.  

a.4)  A comprovação da capacidade técnica poderá ser feita por documento 
emitido pela ANS, indicando o número de beneficiários cadastrados junto à 
Administradora de Benefícios (se documento online, indicar o endereço 
eletrônico para consulta).  

b) Apresentar comprovação de que esteja devidamente autorizada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS a atuar como Operadora na modalidade 
Administradora de Benefícios, conforme exigência da Resolução Normativa nº 196/2009 
da ANS;  

c) Apresentar declaração de que irá zelar pelo sigilo das informações assistenciais, 
comprovando que possui ou que irá contratar profissional (is) técnico(s) habilitado(s) 
para tal finalidade, observando o que dispõe a RN 255/2011 da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).  

 

7.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

7.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, 
em cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo IV). 

7.2.6 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo reputar-seão 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

7.2.7 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 7.2.2 será confirmada a autenticidade por 
meio de consulta "on-line”. 

7.2.8 Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, 
para conferência e autenticação por membro da comissão. 
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8. DA PROPOSTA DE PREÇOSANÁLISE E DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS 

8.1 A interessada deverá encaminhar Proposta de Preços constando os preços de todos planos a 
serem ofertados aos beneficiários, a(s) operadora(s) de assistência médica e/ou assistência 
odontológica, conveniadas com a Administradora de Benefícios.  

8.2  A proposta de preços deverá ser em papel timbrado do interessado, por meio mecânico ou 
informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a última 
folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal;  

8.3 A proposta deverá vir acompanhada da comprovação da rede de atendimento disponibilizada 
pela(s) operadora(s) elencadas na proposta de preço apresentada pela Administradora de 
Benefícios;  

8.4 Deverá ser anexada a proposta, cópia do Termo de Contrato, Acordo ou Ajuste de Conduta 
celebrado entre a Administradora de Benefícios e a(s) operadora(s) disponibilizada(s), em que 
esteja(m) claramente definidas as responsabilidades das partes, bem como a comprovação de que 
conhecem das condições do Termo de Acordo que vier a ser assinado com a LIMPEC;  

8.5 Deverá ser apresentando junto com a Proposta Comercial, dados do Representante Legal, 
(conforme Anexo III), com poderes específicos para assinar o Termo de Acordo. 

 

9. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

9.1 A Comissão efetuará a análise da documentação e proposta e emitirá parecer conclusivo 
quanto está apta ou não a participação no credenciamento. 

9.2 Serão inabilitados os interessados que deixarem de apresentar qualquer documentação 
obrigatória exigida no Edital. 

9.3 O resultado do Credenciamento será divulgado em Diário Oficial e no Portal de Compras do 
Município www.compras.camacari.ba.gov.br. 

10 DA ASSINATURA DO TERMO DE ACORDO 

 

10.1 A Comissão Permanente de Licitação — CPL, convocará as operadoras de Plano de 
Assistência Médica selecionadas para assinar o Termo de Acordo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação. 

10.2 O prazo estabelecido no subitem 10.1 para a assinatura do Termo de Acordo poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelas operadoras durante o 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo setor responsável. 

11 DO TERMO DE ACORDO 

11.1 A elaboração do Termo de Acordo de prestação de serviços ficará condicionada à apresentação 
e à validade das certidões negativas de débito do INSS (CND), do FGTS (CRF), de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de regularidade com as Fazendas Federal, 
estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

11.2 O Termo de Acordo estabelecerá as condições de prestação de serviço e os direitos e 
obrigações das partes, que deverá assumir o risco da atividade desempenhada de maneira 
independente. 

11.3 As operadoras de Plano de Assistência Odontologia selecionadas serão submetidas às 
condições previstas neste Edital e pactuadas no Termo de Acordo, quando da sua celebração. 
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11.4 As operadoras de Plano de Assistência Odontologica selecionadas deverão manter as 
condições de habilitação durante o período de contratação e vigência do Termo de Acordo. 

11.5 As demais disposições estão previstas na minuta do Termo de Acordo, (Anexo V) deste Edital, 
do qual é parte integrante, independentemente de transcrição. 

 

12 DA VIGÊNCIA DO TERMO DE ACORDO E REAJUSTE. 

 

12.1 Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos serviços, o Termo de Acordo 
terá vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado na forma e limite da Lei Federal n o 8.666/93, observadas a conveniência e oportunidade. 

 

13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 Inexiste a indicação de recursos orçamentários e financeiros para o objeto deste Termo de 
Referência, visto que não haverá qualquer transferência ou repasse de recursos por parte da 
LIMPEC às operadoras de plano de assistência Odontologica credenciadas, considerando-se que 
o pagamento das mensalidades do plano será de responsabilidade exclusiva do beneficiário, sem 
qualquer responsabilidade LIMPEC quanto ao adimplemento de tais parcelas. 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

14.1 O presente Credenciamento não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Município revoga-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 
superveniente ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado publicado em Diário Oficial, para conhecimento dos participantes do 
credenciamento. 

14.2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, e se tiver 
sido credenciado da imediata rescisão do Termo de Acordo, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

14.3 Poderão ser admitidos erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse 
público. 

14.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-Io 
no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

14.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 
proposta. 

14.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Município. 

14.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone 
e fax, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de 
eventual tentativa frustrada de comunicação. 

14.10 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes das propostas, cabendo à Administração julgar em igual período. 

14.11 Decairá do direito de impugnar perante a Administração as falhas ou irregularidades do Edital 
do Credenciamento, o interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 
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prevista do Edital para recebimento dos envelopes, hipótese em que tal impugnação não terá efeito 
de recurso. 

14.12 Dos atos da Administração praticados no presente Credenciamento cabem recurso com 
efeito suspensivo, no prazo de 3 (três) dias úteis, que deverá ser protocolado das 08h ás 14h, a 
contar da data da intimação. 

14.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação 
vigente. 

13.14 a participação do proponente neste Credenciamento implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital. 

13.15 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia — Brasil, para julgamento de 
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Camaçari, 09 de dezembro de 2020. 

 
Antônio Sergio Moura de Souza 
Presidente da CPL 
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CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020 
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1. OBJETO  

O presente credenciamento tem por objeto a prestação de serviços na forma de Plano Privado de 

Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, na modalidade Assistência Odontológica, conforme 

previsto no inciso I, art. 1o da Lei n 9.656/98, abrangendo cobertura de serviços de Assistência 

Odontológica, com a cobertura das doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, no que se refere à Saúde 

Bucal e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, vigente à época do evento, 

através da cobertura, pela Operadora, das despesas assistenciais com atendimentos odontológicos 

discriminados no Plano, realizados pela Rede Referenciada diretamente aos Beneficiários 

regularmente inscritos, da CONTRATANTE, dentro da Área Geográfica de Abrangência, na forma e 

condições deste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Tem por finalidade atender as necessidades da área operacional e administrativa da LIMPEC, assim 

como, seus empregados e dependentes de primeiro e segundo grau. 

 

3. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

A vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação na 

imprensa oficial. 

O Termo de Acordo terá vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de, 

no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua assinatura, podendo ser renovado por acordo 

entre as partes, nos termos da regulação da ANS. 

 

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

 

Para todos os efeitos o BENEFICIÁRIO TITULAR é a pessoa física, vinculada à CONTRATANTE, por 

relação empregatícia ou estatutária. 

Serão considerados como BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES, com grau de parentesco ou afinidade 

e dependência econômica em relação ao BENEFICIÁRIO TITULAR, para todos os efeitos deste 

credenciamento e enquanto esse último participe do Plano:  
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a) O (a) cônjuge;  

b) Os (as) filhos (as) solteiros (as) até 21 anos;  

c) Os (as) filhos (as) solteiros (as) até 24 anos, desde que matriculados em instituição de ensino 

superior;  

d) A inscrição do filho adotivo menor de 12 anos é garantida, com aproveitamento das carências 

já cumpridas pelo beneficiário adotante (artigo 12, VII, da Lei 9656/1998).  

e) O enteado e os menores sob a guarda por força de decisão judicial, que ficam equiparados 

aos filhos;  

f) O (a) companheiro (a) que comprove união estável conforme Lei Civil, sem eventual 

concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial;  

g) Os (as) filhos (as) comprovadamente inválidos (as);  

h) Parentes de 1 e segundo grau. 

 

Serão, também, considerados como BENEFICIÁRIOS TITULARES, as seguintes pessoas:  

 

I- os sócios da pessoa jurídica contratante;  

II- os administradores da pessoa jurídica contratante 

III- os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica 

contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, 

de 1998;  

IV- os agentes políticos;  

V- os trabalhadores temporários e;  

VI- os estagiários e menores aprendizes; 

 

CONTRATADA assegurará aos beneficiários regularmente inscritos e satisfeitas as respectivas 

condições, a cobertura básica prevista neste capítulo compreendendo a cobertura de todos os 

procedimentos abaixo relacionados, bem como é garantida as coberturas assistenciais 

contratadas, para todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (artigo 10 da Lei 

9656/1998), no que se refere à saúde bucal e Rol Mínimo de Procedimentos Odontológicos 

vigente à época do evento, dos benefícios deste plano de saúde odontológico: 

 

i. Condicionamento em Odontologia.  

ii. Consulta odontológica.  

iii. Consulta odontológica de urgência.  

iv. Consulta odontológica de urgência 24 h.  

v. Consulta odontológica inicial.  
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vi. Consulta odontológica para avaliação técnica de auditoria.  

vii. Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro.  

viii. Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia na região buco-

maxilofacial. 

ix. Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica na região buco-maxilo-facial.  

x. Diagnóstico anatomopatológico em punção na região buco-maxilo-facial.  

xi. Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico.  

xii. Levantamento radiográfico (exame radiodôntico).  

xiii. Radiografia interproximal - bite-wing.  

xiv. Radiografia oclusal.  

xv. Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia).  

xvi. Radiografia periapical.  

xvii. Alveoloplastia.  

xviii. Amputação radicular com obturação retrógrada,  

xix. Amputação radicular sem obturação retrógrada,  

xx. Apicetomia birradiculares com obturação retrógrada,  

xxi. Apicetomia birradiculares sem obturação retrógrada,  

xxii. Apicetomia multirradiculares com obturação retrógrada,  

xxiii. Apicetomia multirradiculares sem obturação retrógrada,  

xxiv. Apicetomia unirradiculares com obturação retrógrada,  

xxv. Apicetomia unirradiculares sem obturação retrógrada,  

xxvi. Aprofundamento/aumento de vestíbulo.  

xxvii. Aumento de coroa clínica,  

xxviii. Biópsia de boca.  

xxix. Biópsia de glândula salivar.  

xxx. Biópsia de lábio,  

xxxi. Biópsia de língua,  

xxxii. Biópsia de mandíbula. 

xxxiii. Biópsia de maxila.  

xxxiv. Bridectomia.  

xxxv. Cirurgia odontológica a retalho,  

xxxvi. Cirurgia para torus mandibular - bilateral,  

xxxvii. Cirurgia para torus mandibular - unilateral,  

xxxviii. Cirurgia para torus palatino.  

xxxix. Exérese ou excisão de mucocele.  

xl. Exérese ou excisão de rânula.  

xli. Exodontia a retalho,  
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xlii. Exodontia de raiz residual,  

xliii. Exodontia simples de permanente,  

xliv. Frenulectomia labial.  

xlv. Frenulectomia lingual. 

xlvi. Frenulotomia labial. 

xlvii. Frenulotomia lingual. 

xlviii. Gengivectomia.  

xlix. Gengivoplastia.  

l.  Incisão e drenagem extra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-

maxilo-facial.  

li. Incisão e drenagem intra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-

maxilo-facial.  

lii. Odonto-secção.  

liii. Punção aspirativa na região buco-maxilo-facial.  

liv. Punção aspirativa orientada por imagem na região buco-maxilo-facial.  

lv. Reconstrução de sulco gengivo-labial.  

lvi. Redução cruenta de fratura alvéolo dentária.  

lvii. Redução incruenta de fratura alvéolo dentária.  

lviii. Redução simples de luxação de Articulação Têmporo-Mandibular (ATM),  

lix. Reimplante dentário com contenção.  

lx. Remoção de dentes inclusos / impactados.  

lxi. Remoção de dentes semi-inclusos / impactados.  

lxii. Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial.  

lxiii. Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal.  

lxiv. Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles na região bucomaxilo-

facial.  

lxv. Tratamento cirúrgico para tumores odontogênicos benignos - sem reconstrução.  

lxvi. Tratamento de alveolite. Ixvii. Ulectomia.  

lxvii. Ulotomia.  

lxviii. Coroa de acetato em dente decíduo.  

lxix. Coroa de aço em dente decíduo.  

lxx. Coroa de policarbonato em dente decíduo.  

lxxi. Exodontia simples de decíduo.  

lxxii. Pulpotomia em dente decíduo.  

lxxiii. Restauração atraumática em dente decíduo.  

lxxiv. Tratamento endodôntico em dente decíduo.  

lxxv. Aplicação de selante - técnica invasiva. 
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lxxvi. Aplicação tópica de flúor.  

lxxvii. Atividade educativa em saúde bucal.  

lxxviii. Controle de biofilme (placa bacteriana).  

lxxix. Controle de cárie incipiente.  

lxxx. Profilaxia: polimento coronário.  

lxxxi. Teste de fluxo salivar. 

lxxxii. Teste de PH salivar.  

lxxxiii. Imobilização dentária em dentes decíduos.  

lxxxiv. Colagem de fragmentos dentários.  

lxxxv. Curativo de demora em endodontia.  

lxxxvi. Faceta direta em resina fotopolimerizável.  

lxxxvii. Restauração atraumática em dente permanente,  

lxxxviii. Restauração de amálgama -1 face.  

lxxxix. Restauração de amálgama - 2 faces,  

xc. Restauração de amálgama - 3 faces,  

xci. Restauração de amálgama - 4 faces,  

xcii. Restauração em ionômero de vidro -1 face.  

xciii. Restauração em ionômero de vidro - 2 faces,  

xciv. Restauração em ionômero de vidro - 3 faces,  

xcv. Restauração em ionômero de vidro - 4 faces,  

xcvi. Restauração em resina fotopolimerizável -1 face.  

xcvii. Restauração em resina fotopolimerizável - 2 faces,  

xcviii. Restauração em resina fotopolimerizável - 3 faces,  

xcix. Restauração em resina fotopolimerizável - 4 faces,  

c. Pulpectomia.  

ci. Pulpotomia.  

cii. Remoção de corpo estranho intracanal.  

ciii. Remoção de material obturador intracanal para retratamento endodôntico.  

civ. Remoção de núcleo intrarradicular.  

cv. Retratamento endodôntico birradicular.  

cvi. Retratamento endodôntico multirradicular.  

cvii. Retratamento endodôntico unirradicular. 

cviii. Tratamento endodôntico birradicular.  

cix. Tratamento endodôntico multirradicular.  

cx. Tratamento endodôntico unirradicular.  

cxi. Imobilização dentária em dentes permanentes,  

cxii. Raspagem sub-gengival/alisamento radicular.  
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cxiii. Raspagem supra-gengival.  

cxiv. Remoção dos fatores de retenção do biofilme dental (placa bacteriana).  

cxv. Coroa provisória com pino.  

cxvi. Coroa provisória sem pino.  

cxvii. Coroa total em cerômero (conforme rol, ou seja, apenas para anteriores),  

cxviii. Coroa total metálica,  

cxix. Núcleo metálico fundido,  

cxx. Pino pré-fabricado.  

cxxi. Remoção de trabalho protético.  

cxxii. Restauração metálica fundida,  

cxxiii. Coroa de acetato em dente permanente. 

cxxiv. Coroa de aço em dente permanente.  

cxxv. Coroa de policarbonato em dente permanente. 

 

As coberturas determinadas acima ficam automaticamente alteradas quando da ocorrência da 

publicação e vigência de novo Rol de Procedimentos Odontológicos, editado pela ANS, sendo 

estas substituídas pelas constantes no novo Rol. 

 

CAIXA SOCIELA MEDIA
Plano Basico 16,96R$                13,00R$          16,82R$   
Plano Intermediario 25,12R$                22,00R$          30,71R$   
Plano Completo 94,89R$                25,00R$          71,17R$   
 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

I. Fornecer o objeto deste Credenciamento de acordo com o que foi ajustado; 

II. Manter durante toda a execução do credenciamento, em compatibilidade com as obrigações 

por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

III. Apresentar durante a execução do Credenciamento, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente termo de referência; 

IV. Não utilizar este Credenciamento, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo 

de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

V. A manutenção durante toda a execução do Credenciamento, em compatibilidade com suas 

obrigações de todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas no termo de 

referência; 
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VI. Arcar com ônus dos tributos, que de forma direta ou indireta incidam, ou venham incidir sobre 

o serviço ora contratado; 

VII. Apresentar junto com a fatura prova de regularidade com as obrigações Trabalhistas, 

encargos sociais, INSS e FGTS, incidentes sobre o objeto deste Credenciamento; 

VIII. Manter constante controle de qualidade sobre os produtos e ou serviços fornecidos, 

buscando melhoria dos serviços através de avaliações constantes junto a CONTRATANTE; 

IX. Obedecer ao prazo de até 30 (trinta) dias para entrega de cartões de identificação dos 

usuários; 

X. Comunicar a ADMINISTRAÇÂO da CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar esclarecimentos julgados necessários 

XI. Garantir o atendimento aos beneficiários do plano de assistência odontológica nos prazos 

determinados pela ANS; 

XII. A CONTRATADA fica ciente que toda informação sobre os serviços do objeto presente 

contratado, não poderá ser divulgado, sem a competente autorização da CONTRATANTE 

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 O pagamento dos serviços será efetivado mediante apresentação da fatura, devidamente 

atestado pelo Titular da Área Gerenciadora do Credenciamento, no prazo de 20 dias, a contar da 

apresentação do Processo de Pagamento devidamente instruído. 

7.2 A Contratada deve apresentar junto a NF certidões de regularidade fiscal a nível municipal 

estadual e federal. 

7.2  Os valores serão pagos integralmente pelos servidores que aderirem aos planos credenciados, 

valores recolhidos pela empresa e repassados as empresas. 
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CREDENCIAMENTO 0001/2020 – CPL 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

Para fins de participação no Credenciamento n o 0001/2020, a (nome da empresa), CNPJ n o (no do 
CNPJ), sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até a presente data 
inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Local e Data 

Nome e identificação do declarante  
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CREDENCIAMENTO 0001/2020 – CPL  

ANEXO III - DADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACORDO 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 PROPONENTE  
NOME DA 
EMPRESA 

  

C.N.P.J. N. 0   
ENDEREÇO   
TELEFONE  F AX  E-

MAIL 
 

 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME COMPLETO  
C.I. N. 0  
C.P.F. N O  
PROFISSÃO  
NACIONALIDADE ESTADO CIVIL  
ENDEREÇO RESID.  

 de de 

 
Local e data 

 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 

OBSERVAÇÃO: Os dados do representante legal deverão ser apresentados juntamente com a 
proposta. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante 
e do outorgado, dando poderes para o outorgado assinar o Contrato. 
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CREDENCIAMENTO 0001/2020 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 70 DA 
CONSTITUIÇÃO 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n. 0 8.666/93, acrescido 
pela Lei Nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

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

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

de  de  
Local e data 

 
Licitante interessado 
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CREDENCIAMENTO 0001/2020 – CPL 
 

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
Termo de Acordo de prestação prestação de serviços na forma de 
Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, na 
modalidade Assistência Odontológica, conforme previsto no inciso I, 
art. 1o da Lei n 9.656/98, abrangendo cobertura de serviços de 
Assistência Odontológica, com a cobertura das doenças da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, no que 
se refere à Saúde Bucal e do Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde editado pela ANS, vigente à época do evento, através da 
cobertura, pela Operadora, das despesas assistenciais com 
atendimentos odontológicos discriminados no Plano, realizados pela 
Rede Referenciada diretamente aos Beneficiários regularmente 
inscritos, da CONTRATANTE, dentro da Área Geográfica de 
Abrangência e a Empresa .................................................., nos termos 
do Edital de Credenciamento n o 0001/2020, Lei 8.666/93 na sua atual 
redação, e demais normas e regulamentações aplicáveis à espécie. 

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

A LIMPEC  - Limpeza Pública de Camaçari, pessoa jurídica de direito privado, do gênero para-
estatal,  criada pela Lei Municipal n.º 078/78, com sede no Loteamento Jardim Limoeiro, Camaçari, 
Estado da Bahia, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 14.671.671/0001-99, representada neste ato pelo seu 
Diretor Presidente,  ................................ e por outro diretor por ele designado, doravante designada 
CONTRATANTE e a empresa.............................pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 
....................... com sede na......................................................neste ato representada pelo 
Sr........................................, portador da Cédula de Identidade de n.º......................................inscrito no 
CPF sob o n.º................................, doravante denominada INSTITUIÇÃO. 
 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo de Acordo o Credenciamento de Administradora de beneficio para 
Contratação de Pessoas Jurídicas do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, na 
modalidade Assistência Odontológica, conforme previsto no inciso I, art. 1º da Lei n 9.656/98, 
abrangendo cobertura de serviços de Assistência Odontológica, com a cobertura das doenças da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da 
Organização Mundial de Saúde, no que se refere à Saúde Bucal e do Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde editado pela ANS, vigente à época do evento, através da cobertura, pela Operadora, das 
despesas assistenciais com atendimentos odontológicos discriminados no Plano, realizados pela Rede 
Referenciada diretamente aos Beneficiários regularmente inscritos, da contratante, dentro da Área 
Geográfica de Abrangência, aprovado pelo Diretor Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, através do Parecer de nº xxxxxxxxx, nos termos e condições do Edital de Credenciamento 
nº 0001/2020, que integram este instrumento, que as partes declaram conhecer e aceitar 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste Termo de Acordo, prestação de assistência médica de operadoras de 
Planos de Saúde, na modalidade coletivo empresarial, devidamente autorizadas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS para a cobertura assistencial médica ambulatorial e hospitalar, 
fisioterápica, psicológica, laboratorial, farmacêutica e internação, compreendendo partos e tratamentos 
realizados exclusivamente no País, com padrão de enfermaria e/ou apartamento, centro de terapia 
intensiva, ou similar, para tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e/ou operadora 
que assegure Assistência Odontológica, aos servidores da LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, 
bem como seus dependentes legais. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços objeto deste Termo de Acordo se encontram detalhados no Termo de Referência - Anexo I 
do Edital de Credenciamento e parte integrante deste instrumento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - DA EMPRESA 
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

 

l. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

I. Fornecer o objeto deste Credenciamento de acordo com o que foi ajustado; 

II. Manter durante toda a execução do credenciamento, em compatibilidade com as obrigações 
por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

III. Apresentar durante a execução do Credenciamento, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente termo de referência; 

IV. Não utilizar este Credenciamento, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo 
de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

V. A manutenção durante toda a execução do Credenciamento, em compatibilidade com suas 
obrigações de todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas no termo de 
referência; 

VI. Arcar com ônus dos tributos, que de forma direta ou indireta incidam, ou venham incidir sobre o 
serviço ora contratado; 

VII. Apresentar junto com a fatura prova de regularidade com as obrigações Trabalhistas, encargos 
sociais, INSS e FGTS, incidentes sobre o objeto deste Credenciamento; 

VIII. Manter constante controle de qualidade sobre os produtos e ou serviços fornecidos, buscando 
melhoria dos serviços através de avaliações constantes junto a CONTRATANTE; 

IX. Obedecer ao prazo de até 30 (trinta) dias para entrega de cartões de identificação dos 
usuários; 

X. Comunicar a ADMINISTRAÇÂO da CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar esclarecimentos julgados necessários 

XI. Garantir o atendimento aos beneficiários do plano de assistência odontológica nos prazos 
determinados pela ANS; 

XII. A CONTRATADA fica ciente que toda informação sobre os serviços do objeto presente 
contratado, não poderá ser divulgado, sem a competente autorização da CONTRATANTE. 

XIII. Oferecer aos Beneficiários da LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI (LIMPEC) operadora(s) de 
Plano(s) de Saúde e/ou operadora(s) de Plano(s) Odontológico, devidamente registradas na 
ANS;  

XIV.  Zelar pela boa e fiel execução dos serviços de assistência à saúde e odontológica dos 
beneficiários da LIMPEC, prestados pelas operadoras conveniadas, de acordo com as 
disposições da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 211/2010 da ANS;  

XV. Negociar, defendendo os interesses dos beneficiários, junto às operadoras contratadas, os 
aspectos operacionais para a prestação dos serviços de assistência à saúde, aplicação de 
mecanismos de regulação estabelecidos pelas operadoras dos Plano de Assistência 
Odontologica; e reajuste das mensalidades dos planos;  

XVI. Realizar a divulgação e a comercialização dos planos de assistência odontológica junto aos 
beneficiários da LIMPEC;  
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XVII. Orientar os beneficiários a respeito do Termo de Referência e Termo de Acordo específico que 
vier a ser firmado;  

XVIII. Exigir dos beneficiários documento que comprove seu vínculo junto à da LIMPEC, e, dos 
dependentes, comprovantes de sua dependência;  

XIX. Efetivar a movimentação cadastral, mediante a implantação, inclusão e exclusão de 
beneficiários;  

XX. Acompanhar a prestação dos serviços das operadoras estipuladas, e na superveniência de 
fatos imprevisíveis, envidar esforços para a substituição da operadora contratada;  

XXI. Efetivar a cobrança do plano Odontológico, por conta e ordem dos beneficiários, na forma 
especificada na Proposta de Adesão dos Beneficiários, e responsabilizar-se pelo pagamento 
dos serviços às operadoras;  

XXII. Negociar junto às operadoras prestadoras dos serviços de Assistência à Saúde e/ou 
Odontológica, os reajustes de preços dos planos, posteriormente, comunicando os 
beneficiários e ao Representante da LIMPEC;  

XXIII. Zelar pelo sigilo das informações assistenciais e pelo atendimento as regras regulamentadas 
pela ANS;  

XXIV. Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o credenciamento, 
particularmente ao que se refere à atualização de documentos e as condições exigidas por 
ocasião da realização de inspeções;  

XXV. Comunicar o gestor deste instrumento, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências 
anormais verificadas na execução dos serviços;  

XXVI. É vedada à Administradora de Benefícios a cobrança de qualquer taxa de caráter associativo 
ou pela adesão;  

XXVII. Designar um funcionário responsável para relacionamento com a Administração;  

XXVIII. Promover a periódica atualização de página Web quanto a rede credenciada, relação dos 
profissionais e entidades prestadoras dos serviços credenciados;  

XXIX. Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução e qualidade dos 
serviços;  

XXX. Disponibilizar os equipamentos e/ou infraestruturas necessárias, para prestação dos serviços 
relacionados;  

XXXI. Responder pelas despesas de encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
decorrentes da execução do Termo de Acordo;  

XXXII. Comunicar ao gestor deste instrumento, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências 
anormais verificadas na execução dos serviços, bem como a mudança de endereço de suas 
instalações físicas.  

XXXIII. Garantir o cumprimento das disposições das normas vigentes, bem como a disponibilização da 
rede de prestadores.  

XXXIV. Enviar, até o último dia útil anterior ao mês de referência, relação mensal detalhada dos 
beneficiários, contendo o nome dos beneficiários titulares e seus respectivos dependentes, por 
meio eletrônico, em arquivos tipo “txt ”ou planilha Excel, acompanhada dos respectivos valores 
e CPF;  

XXXV. Garantir dois ou mais serviços de pronto atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas diárias, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, em Camaçari e Regiões Metropolitanas de 
Salvador.  

XXXVI. Manter controle dos dependentes que perderão essa condição em decorrência de idade, 
notificando o Município com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à exclusão; 
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XXXVII. Permitir à LIMPEC, através de servidor(es) designado(s) para fiscalização, avaliar o 
atendimento e os serviços prestados aos seus beneficiários, por meio de auditorias 
específicas; 

XXXVIII. Comunicar à LIMPEC o descredenciamento de clínica ou Hospital, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, bem como, sua respectiva substituição; 

XXXIX. A empresa ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS deverá providenciar a imediata correção das 
deficiências apontadas pela LIMPEC quanto a execução dos serviços contratados 

XL. Caberá às Operadoras contratadas pelas Administradoras de Benefícios, além das 
responsabilidades resultantes do Termo de Acordo, cumprir os dispositivos da Lei nº. 9.656/98, 
e da Resolução nº. 211/2010 da ANS, suas alterações, e demais disposições regulamentares 
pertinentes aos serviços a serem prestados, e ainda:  

XLI. Oferecer os serviços de pronto-socorro, de urgência e emergência, durante 24 horas diárias, 
inclusive sábados, domingos e feriados, em condições de internações e exames 
complementares de diagnóstico;  

XLII. Efetuar o pagamento de reembolso na forma descrita no Termo de Referência.  

XLIII. zelar pela boa e fiel execução dos serviços de assistência à saúde aos beneficiários da 
LIMPEC;  

XLIV. não interromper, sob qualquer pretexto, os tratamentos já iniciados, os inadiáveis, os seriados 
e os de emergência, desde que solicitados durante a vigência contratual e de acordo com a 
legislação vigente;  

XLV. fornecer, gratuitamente, aos beneficiários da LIMPEC, a primeira via da carteira de 
identificação personalizada, que será usada exclusivamente quando da utilização dos serviços 
cobertos pelo respectivo Plano aderido pelo beneficiário;  

XLVI. disponibilizar, gratuitamente, aos beneficiários da LIMPEC, manual de normas e procedimentos 
no qual deverá constar a rede credenciada  

XLVII. manter credenciado o quantitativo de profissionais, hospitais e consultórios apresentados no 
momento da celebração do contrato com a Empresa Administradora de Benefícios.  

XLVIII. Cumprir dispositivos da Lei Federal nº 9.656/98, da Resolução nº 211/2010 da ANS, e demais 
disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados;  

XLIX. Oferecer os serviços de assistência odontológica, na forma da legislação vigente;  

L. Efetuar o pagamento de reembolso na forma descrita no Termo de Referência.  

LI. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços ofertados;  

LII. Não interromper, sob qualquer pretexto, os tratamentos já iniciados, os inadiáveis, os seriados 
e os de emergência, desde que solicitados de acordo com a legislação vigente e durante a 
vigência contratual; 

LIII. Fornecer, gratuitamente, aos usuários do Plano de Assistência Odontológica, carteira de 
identificação personalizada, que será usada exclusivamente quando da utilização dos serviços 
cobertos pelo respectivo Plano aderido pelo beneficiário;  

LIV. Disponibilizar, gratuitamente, aos usuários do Plano de Assistência Odontológica, Manual de 
normas e procedimentos no qual deverá constar a rede credenciada de, Consultórios e outros 
estabelecimentos e/ou profissionais colocados à disposição dos usuários pelas Operadoras 
contratadas pela Empresa Administradora de Benefícios, por meio físico ou virtual;  

LV. Manter credenciado o quantitativo de profissionais, estabelecimentos e consultórios 
apresentados no momento da celebração do contrato com a Empresa Administradora de 
Benefícios.  
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
Constituem obrigações: 

I. Permitir à Administradora de Benefícios a divulgação dos Plano de Assistência Odontologica 
junto aos beneficiários, por meio de correspondência comum, publicações, revistas, boletins 
informativos, internet e outros meios de divulgação;  

II. Permitir o acesso dos profissionais da Administradora de Benefícios às dependências dos 
órgãos e instituições da LIMPEC objetivando a divulgação dos serviços a serem prestados e o 
apoio necessário aos beneficiários.  

III. Informar à Administradora de Benefícios, da solicitação de exclusão, exoneração do servidor 
do cargo, da rescisão do contrato de trabalho e falecimento do titular; 

IV. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidor designado para este 
fim. 

V. Permitir que a cobrança aos beneficiários referente ao valor da mensalidade do plano  
odontológico escolhido, possa ocorrer mediante desconto em folha de pagamento de salários, 
hipotése em que ocorrerá o repasse à Administradora de Benefícios; 

VI. Receber e anotar as denuncias referentes às irregularidades apontadas pelos servidores 
(beneficiários), em face da prestação dos serviços, intermediando, quando necessário, o 
contato junto à prestadora de serviço, a fim de exigir providência e correção das deficiências 
apresentadas; 

VII. Aplicar as penalidades administrativas necessárias, quando do descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas pelo CREDENCIADO.  

CLÁUSULA QUINTA –  RECURSOS  

I. Inexiste a indicação de recursos orçamentários e financeiros para o objeto deste Termo de 
Referência, visto que não haverá qualquer transferência ou repasse de recursos por parte da 
LIMPEC às operadoras de plano de assistência odontologica, considerando-se que o 
pagamento das mensalidades do plano de responsabilidade exclusiva do beneficiário, sem 
qualquer responsabilidade da LIMPEC quanto ao adimplemento de tais parcelas. 

II. A LIMPEC não arcara com qualquer co-participação no aludido plano, sendo obrigação pelo 
correlatoadimplemento é exclusivamente do beneficiario que a ele aderir por livre por livre e 
espontanea vontade.   

III. A operadora possui ciência e concorda com o fato de que a LIMPEC não possui qualquer 
responsablidade pelo adimplemento dos valores a serem pagos e custeados exclusivamente 
pelos benefiaciorios, não respondendo a Empresa Publica, em juizo ou fora dede, por 
qualquer débito ou atraso porventura existente quanto a tais valores. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do Termo de Acordo será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado na forma e limite da Lei Federal n o 8.666/93, observadas a 
conveniência e oportunidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 
 
Todos os valores de mensalidade serão reajustados de forma automatica e anual a contar da data de 
assinatura deste contrato pelo IGP/M-FGV acumulado nos ultimos 12 (doze) meses, e na falta por 
outro indice que venha substituilo, visando o equilíbrio do plano em vigor.  

Os reajustes, quando pleiteados pela OPERADORA, deverão ser negociados em conjunto com o 
Município, por intermédio da UNIREL. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO 
 
O acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste Termo de Acordo serão exercidos pela 
UNIREL, através de servidor designado, nos termos do art. 67 da lei 8.666/93; 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

I. Descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas com o credenciamento sujeitará, 
no que couber, o credenciado junto ao Município às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e 
nos atos normativos expedidos pela CPCA, garantida a prévia defesa, ficando estabelecidas as 
seguintes penalidades; 

II. advertência por escrito 

III. suspensão temporária do credenciamento, por prazo não superior a 02 (dois) anos, aplicada 
sob justificativa da Comissão de Controle e Avaliação; 

IV. cancelamento do credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias da comunicação por escrito, 
devidamente fundamentada; 

V. No caso de prática de conduta considerada grave, aplica-se a penalidade de suspensão pelo 
período necessário à sua apuração, levando-se em consideração também o código de ética da 
categoria, facultada a defesa no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência do ocorrido. 

VI. Ocorrerá ainda o descredenciamento do estabelecimento, no caso de reincidência no 
descumprimento de quaisquer das condições elencadas no Contrato de Credenciamento, ou 
ainda, por atos que caracterizem má-fé em relação ao Instituto, assegurados a ampla defesa e 
o contraditório. 

VII. Poderá ser descredenciada a entidade que, de qualquer forma, fizer uso de falsa declaração, 
simulação de endereços, descumprimento dos horários de atendimento previamente 
credenciados, adulteração de documentos exigidos para inscrição ou serviços credenciados 
perante a CONTRATANTE ou assinar e receber pelos procedimentos realizados por 
profissionais não credenciados, independentemente do ressarcimento dos prejuízos a que der 
causa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da UNIREL deixe de exigir da INSTITUIÇÃO qualquer condição 
deste Termo, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-
la em oportunidades futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

Camaçari — Bahia, xxxxxxxxxxxxx de 2020. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

INSTITUIÇÃO 


