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COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – GÁS DO PARÁ 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 

 

A COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – GÁS DO PARÁ, sociedade de economia 

mista, integrante da Administração Indireta do Estado do Pará, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.454.441/0001-75, situada na Avenida Visconde de 

Souza Franco, nº 05, Ed. Quadra Corporate, sala 1502, bairro Umarizal, CEP 

66055-005, Belém/PA, doravante denominada GÁS DO PARÁ, através da 

autoridade competente, torna público que realizará a seguinte Licitação: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 026/2021 

NÚMERO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 06/2021 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 

TIPO: Menor Preço Global 

MODO DE DISPUTA: Aberta 

VALOR ESTIMADO: Sigiloso 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global  

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 CONCORRÊNCIA: Ampla 

 CONSÓRCIO: Vedado 

REGÊNCIA:  Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Gás do Pará 

- RILC, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 

20 de setembro de 2019, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, Lei nº 

12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e demais 

disposições legais e regulamentares correlatas. 

 

LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

(HABILITAÇÃO E PROPOSTA):  

Recebimento das Propostas: A partir da divulgação até as 09h59 horas do 

dia 28/09/2021. 
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Abertura do Certame: 28/09/2021 às 10h00 horas. (Horário de Brasília – 

DF) 

UASG: 928596 – Companhia de Gás do Pará 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br (ou seu substituto) 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Prestação de serviços de assistência à saúde suplementar, por meio de 

plano, na modalidade de contratação coletivo empresarial, com cobertura em 

todo o território nacional para atendimentos de urgência e emergência, onde 

houver rede credenciada, de forma direta ou indireta, e com cobertura 

estadual para: atendimento médico-hospitalar com obstetrícia, ambulatorial, 

exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapias, bem 

como internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais 

e clínicas, em acomodação apartamento individual com banheiro privativo, 

sem carências contratuais para doenças preexistentes ou crônicas, conforme 

condições e especificações do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste edital 

e seus anexos. 

2. OBTENÇÃO DO EDITAL   

2.1. Este Edital estará disponível gratuitamente para download nos sites 

www.comprasgovernamentais.gov.br (ou seu substituto) e no site 

http://www.gasdopara.com.br/licitacoes. 

2.2. O cadastramento para acesso ao edital de licitação é necessário e de 

inteira responsabilidade do licitante, sendo ali fornecidas as 

informações necessárias para que a GÁS DO PARÁ mantenha-o 

atualizado.  

3. DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. O valor estimado para esta licitação será sigiloso, na forma do art. 34 

da Lei 13.303/2016. 



 
 

Página 3/53 
 
 
 

3.2. Os recursos financeiros necessários para pagamento da execução do 

objeto do contrato estão devidamente equacionados e assegurados no 

orçamento da GÁS DO PARÁ. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem às 

exigências do Edital e seus Anexos.  

4.2. Não será permitida a participação de empresa que esteja impedida de 

participar de licitações e de ser contratada pela GAS DO PARÁ, 

conforme previsto no art. 38, incisos I e VII, da Lei 13.303/16, ex vi: 

4.2.1.  Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou 

sociedade de economia mista contratante; 

4.2.2.  Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  

4.2.3.  Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou 

pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou 

sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da 

sanção;  

4.2.4.  Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 

declarada inidônea;  

4.2.5.  Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea;  

4.2.6.  Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos 

fatos que deram ensejo à sanção;  

4.2.7.  Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que 

deram ensejo à sanção;  

4.2.8.  Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 

razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 
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4.2.9.  Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de 

dissolução ou liquidação. 

4.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações: 

4.3.1.  Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.3.2.  A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

4.3.3.  Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

4.3.4.  Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.3.5.  Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir 

de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 

da Constituição. 

4.4 A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o 

licitante:  

4.4.1. Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital, 

seus Anexos e Adendos, com aceitação integral e irretratável de todos 

os seus termos, cláusulas e condições, submetendo-se às condições 

estabelecidas;  

4.4.2. Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, 

seus Anexos e Adendos, não podendo reivindicar posterior 
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desconhecimento ou falta de recebimento de quaisquer das partes que 

o integram. 

4.4.3. Tem conhecimento da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, 

comprometendo-se em não praticar qualquer dos atos lesivos à 

Administração Pública elencados no Art. 5º, seus incisos e alíneas, seja 

durante o certame licitatório, seja no decorrer da execução do 

Contrato. Declara, ainda, para os devidos fins, estar ciente das 

penalidades previstas na referida legislação; e 

4.4.4. Considerou que o edital e seus anexos referentes a esta licitação 

permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

4.4.5. Para obter todas as informações relativas à elaboração da proposta e 

eventual celebração do Contrato, a proponente poderá solicitar através 

do e-mail: gasdopara@gasdopara.com.br reuniões a partir de sistemas 

informatizados, a exemplo do Skype, Microsoft Teams ou Hangouts.  

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 

Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (ou 

seu substituto), com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 

seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão 

ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 
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eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta de preços e os documentos 

de habilitação 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. 

6.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.2.1. Valor do item e Valor Total. 

6.2.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência. 

6.3. Os LICITANTES poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o 

direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.  

6.4. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 

restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006.  

6.5. Como requisito para a participação no pregão, a LICITANTE deverá 

declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do edital. 

6.6. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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6.7. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.8. Incumbirá 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 quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.9. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema. 

6.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

7. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. O início da sessão pública dar-se-á pelo pregoeiro, via sistema 

eletrônico, na data e horário constante do preâmbulo deste edital.  

7.2. Aberta a sessão pública, o pregoeiro passará a analisar a aceitabilidade 

das propostas até então encaminhadas. 

7.3. O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas de preços segundo o 

critério de menor preço por item, decidindo sobre aceitação dos preços 

obtidos e promovendo a desclassificação daquelas que não atendam 

as condições do Art. 57 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da GÁS DO PARÁ. 

7.4. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o pregoeiro divulgará o 

resultado de julgamento das propostas de preços. 
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7.5. Na ocorrência de indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou 

na necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 

efetuada diligência na forma do inciso V e § 1º Art. 57 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da GAS DO PARÁ para efeito de 

comprovação de sua exequibilidade. 

7.6. O pregoeiro não aceitará as propostas que não sejam compatíveis com 

as especificações definidas para o objeto licitado e que não cumpram 

os requisitos formais estabelecidos neste edital. 

7.7. Desclassificadas as propostas reputadas irregulares, o sistema 

eletrônico ordenará automaticamente as demais, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.8. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada 

no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

7.9. No início da etapa de lances, ainda não haverá a identificação dos 

participantes, o que somente ocorrerá após o encerramento desta 

etapa, conforme as regras estabelecidas neste edital e de acordo com 

as normas vigentes. 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as LICITANTES poderão encaminhar 

lance exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a 

LICITANTE imediatamente informada do seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

8.2. As LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, observado o 

horário fixado e as regras de aceitação. 

8.3. O critério de Julgamento das Propostas Comerciais no presente 

certame é o de Menor Preço GLOBAL. No entanto, os Lances serão 

ofertados pelas LICITANTES no Sistema COMPRASNET considerando-

se o preço unitário de cada item e o próprio sistema realizará as 
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multiplicações das respectivas quantidades pelos respectivos valores 

unitários, ou seja, o lance será o resultado da multiplicação do valor 

unitário dos itens pela sua quantidade, operação esta realizada pelo 

próprio COMPRASNET.  

8.4. O valor do lance é de responsabilidade da LICITANTE, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro. 

8.5. As LICITANTES somente poderão oferecer lances inferiores ao último 

por eles ofertado e registrado pelo sistema. 

8.6. As LICITANTES poderão ofertar lances ainda que não sejam suficientes 

para se tornar o lance vencedor da disputa. 

8.7. O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de R$ 10,00 (dez 

reais). 

8.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.9. Durante o transcurso da sessão pública, as LICITANTES serão 

informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, que 

tenha sido apresentado pelas demais LICITANTES, vedada a 

identificação da detentora do lance. 

8.10. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível às LICITANTES para a recepção dos lances. 

8.10.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação 

no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
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8.11. A etapa de lances da sessão pública durará 10 (dez) minutos e será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos 02 (dois) minutos. 

8.11.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 

02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários. 

8.11.2. Na hipótese de não haver novos lances, a etapa de lances da 

sessão pública será encerrada automaticamente. 

8.11.3. Encerrada a etapa de lances da sessão pública sem a 

prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, mediante 

justificativa, admitir o reinício da etapa. 

8.12. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 

desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, conforme disposto no art. 5º do Decreto 8.538/15. 

8.12.1. No caso de impossibilidade da aplicação dos critérios de 

desempate de forma automática pelo sistema, poderá ser enviado 

questionamento às LICITANTES de forma a verificar o atendimento das 

condições para o exercício dos direitos de preferência. 

8.13. Na hipótese em que nenhuma das LICITANTES preencha os requisitos 

do item 8.12, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo 

sistema eletrônico.  

9. DA NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 

VENCEDORA 

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

por força da lei divulgará o valor estimado e deverá encaminhar 

contraproposta ao LICITANTE que tenha apresentado o melhor preço 

para que seja obtida melhor proposta. 
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9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 

acompanhada pelos demais LICITANTES. 

9.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável pela 

LICITANTE, o pregoeiro retornará à fase de negociação e examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

9.3. Após o encerramento da etapa de lances e negociações, o pregoeiro 

fará a solicitação de envio da proposta adequada ao último lance 

negociado e, se necessário, dos documentos complementares, por 

meio da ferramenta “Convocar Anexo” disponível no sistema, 

concedendo o prazo mínimo de 02 (duas) horas para o envio. 

9.3.1. A proposta deverá ser encaminhada conforme o ANEXO II - PROPOSTA 

DE PREÇOS e deverá conter: 

9.3.1.1. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 dias, a contar 

da data de abertura do certame; 

9.3.1.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as 

especificações constantes dos projetos, anexos e documentos 

elaborados pela GÁS DO PARÁ que compõe este edital;  

9.3.1.3. Preços unitários da proposta, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no 

mercado; 

9.3.1.3.1. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos 

que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, 

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação 

do objeto; 
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9.3.1.3.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha 

deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a 

margem de lucro pretendida; 

9.3.1.3.3. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 

mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 
 

9.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.  

9.5. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO  

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o 

Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
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pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o PREGOEIRO diligenciará para 

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.  

10.2.3. O LICITANTE será convocado para manifestação previamente à 

sua inabilitação.  

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do 

LICITANTE será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018.  

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, 

deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até 

o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas;  

10.5.2. É dever do LICITANTE atualizar previamente as comprovações 

constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura 
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da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação 

da proposta, a respectiva documentação atualizada.  

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

LICITANTE, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais 

emissores de certidões feita pelo PREGOEIRO lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019.  

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

EDITAL e já apresentados, o LICITANTE será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via Sistema Eletrônico (“Convocação de 

anexo”), no prazo de máximo de 02 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação.  

10.6.1. A documentação de habilitação complementar também poderá 

ser remetida por meio de mensagem para o e-mail 

gasdopara@gasdopara.com.br, nos casos de comprovada inviabilidade 

ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo 

que, nesta hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso 

da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação 

seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das 

demais LICITANTES.  

10.6.2. Dentro do prazo previsto no item 10.6, poderão ser remetidos, 

por iniciativa da LICITANTE, tantos quantos forem os documentos 

complementares ou retificadores afetos a sua documentação de 

habilitação. Na hipótese de já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, 

faz necessário que a LICITANTE formalize ao PREGOEIRO, via chat ou 

mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação 

complementar. Nesse caso, o PREGOEIRO fará novo uso da 

funcionalidade “Convocar anexo”.  

10.6.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as LICITANTES, 

após transcorrido o prazo previsto no item 10.6, não serão 
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considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da 

documentação de habilitação complementar ou retificador (salvo 

aqueles que vierem a ser requeridos por diligência), sendo realizado, 

pelo PREGOEIRO, o registro da inabilitação, e a convocação da próxima 

LICITANTE.  

10.6.4. A documentação remetida via mensagem (e-mail) deverá 

corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O 

envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na 

desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da GAS DO 

PARÁ, salvo na hipótese de pedido expresso da LICITANTE, formalizado 

via chat ou mensagem (e-mail) dentro do prazo previsto no item 10.6, 

para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o 

novo uso, pelo PREGOEIRO, da funcionalidade “Convocar anexo”.  

10.6.5. Os documentos complementares a serem requisitados e 

apresentados não poderão ser os já exigidos para fins de habilitação 

no instrumento convocatório. Em outras palavras, não se trata de uma 

segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A 

diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos 

outros para confirmação dos já apresentados, sendo exemplo a 

requisição de cópia de contrato de prestação de serviços que tenha 

embasado a emissão de atestado de capacidade técnica já 

apresentado.  

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-

digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento 

digital.  

10.7.1. Caso seja necessário o envio dos documentos originais não-

digitais, em atendimento ao item 10.7 acima, a documentação exigida 

deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia, 

autenticada por Cartório competente, devendo ser encaminhados ao 

PREGOEIRO do presente certame, no escritório da GÁS DO PARÁ, 

situada na situada na Avenida Visconde de Souza Franco, nº 05, Ed. 
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Quadra Corporate, sala 1502, bairro Umarizal, CEP 66055-005, 

Belém/PA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da convocação, realizada pelo PREGOEIRO no “chat” do sistema 

COMPRASNET.  

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  

10.8.1. Se o LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverão estar 

em nome da matriz, e se o LICITANTE for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz.  

10.8.2.  Serão aceitos registros de CNPJ de LICITANTE matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições.  

10.8.3. Caso a participação neste procedimento se dê por um 

estabelecimento e a execução contratual por outro da mesma empresa 

(Matriz/Filiais), a habilitação dar-se-á por ambos.  

10.8.4. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da empresa LICITANTE e com indicação do número do CNPJ e 

endereço.   

10.9. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de 

documento" em substituição aos documentos requeridos no presente 

EDITAL e seus anexos. 

10.10.Ressalvado o disposto no item 6.3, os LICITANTES deverão 

encaminhar, nos termos deste edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação Jurídica: 
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10.10.1.1. Autorização de funcionamento expedida pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS;  

10.10.1.1.1. Registro da respectiva PROPONENTE na ANS; 

10.10.1.1.2. Registro de Produto na ANS, que atenda às especificações 

constantes do CONTRATO e seus anexos;  

10.10.1.1.3. Registro da PROPONENTE no Conselho Regional de 

Medicina de sua jurisdição;  

10.10.1.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social (com 

respectivos aditivos com alterações) em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou civis e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos 

de eleição de seus administradores, no qual deverá estar 

contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de 

atividades meio, de acordo com o ramo objeto desta licitação. 

10.10.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:    

10.10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ);  

10.10.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação de Certidão(ões) de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e a Dívida Ativa da União (CND Regularidade 

Fiscal PGFN/RFB, inclusive previdenciária);  

10.10.2.3.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de 

Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do 
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domicilio ou sede do licitante;  

10.10.2.4.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de 

Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do 

domicilio ou sede do licitante;  

10.10.2.5. Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante 

apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), 

emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF); e,  

10.10.2.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) ou apresentação da Certidão Positiva com 

efeitos Negativa, para comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme dispõe a 

Lei Federal 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

10.10.3. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de suas 

respectivas validades.  

10.10.4. É indispensável, por ocasião do certame, que as microempresas 

e empresas de pequeno porte apresentem toda a documentação fiscal 

exigida, ainda que haja irregularidades/restrições.  

10.10.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

10.10.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação 

judicial expedida pelo distribuidor da Sede da PROPONENTE, com 

data de emissão anterior a data da entrega das propostas em no 
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máximo 90 dias; 

10.10.5.2.  

Empresas em recuperação judicial poderão participar da presente 
Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a 
apresentação de certidão judicial específica, o regular cumprimento 
do plano de recuperação judicial aprovado. 

 

10.10.6. Qualificação Técnica:   

10.10.6.1. As empresas deverão comprovar a qualificação técnica, por 

meio de:  

10.10.6.2.  Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade 

profissional ANS – Agência Nacional de Saúde, em plena 

validade; 

10.10.6.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com as características do objeto deste 

Pregão, mediante apresentação de 01 (um) ou mais Atestado(s) 

ou Declarações de capacidade técnica em nome da empresa, 

expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou 

privado, demonstrando que a proponente já executou serviços 

similares ou equivalentes, devendo constar no referido Atestado 

o nome completo do signatário e o número do CNPJ. 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1. Para obter todas as informações relativas à elaboração da proposta e 

eventual celebração do Contrato, a proponente poderá realizar 

reuniões via Skype, Microsoft Teams ou Hangouts. Caso haja interesse 

em mais informações basta solicitar via e-mail: 

gasdopara@gasdopara.com.br. 

12.  DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO  
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12.1. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará dos licitantes os 

documentos dispostos no sistema em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018.  

12.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

12.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 

correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar 

vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, 

no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o 

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

12.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

12.3. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

12.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
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critério da GÁS DO PARÁ, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

12.5. A não-regularização fiscal no prazo previsto no item anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, com a reabertura da sessão pública na fase habilitação. 

12.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12.7. Vencidas as etapas constantes nos itens anteriores, será inabilitado o 

licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

12.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

12.9. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, se for o caso, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, 

para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

13.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

13.7. Os autos deste pregão permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, caso haja interesse por parte do licitante de ter acesso 

aos documentos do processo o mesmo deverá entrar em contato com 

a GÁS DO PARÁ através do e-mail: gasdopara@gasdopara.com.br para 

poderem agendar a visita. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 

pregoeiro sempre que não houver recurso administrativo. Havendo a 

interposição de recurso, a adjudicação ocorrerá após o julgamento 

deste, pela autoridade competente. 

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 

competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto 

à proponente vencedora, pelo pregoeiro, ou quando houver recurso 

administrativo, pela própria autoridade competente. 

14.3. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à 

celebração do contrato em favor da LICITANTE vencedora. 
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15. DA ASSINATURA DO CONTRATO  

15.1. Depois de homologado o resultado do Pregão e adjudicado o objeto 

licitado, a LICITANTE vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado a partir da sua convocação, para assinar o Contrato nos 

termos da minuta constituída pelo ANEXO V - Termo de Contrato. Este 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela LICITANTE vencedora durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado, aceito pela GÁS DO PARÁ. A LICITANTE 

vencedora deverá manter todas as condições de habilitação constantes 

neste Edital. 

15.2. Também, quando da assinatura do contrato, a LICITANTE vencedora 

deverá apresentar os seguintes documentos:  

15.3. O não-atendimento ao disposto no item 15.1 ou a recusa da 

adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido, 

caracterizará o descumprimento integral da obrigação assumida, 

sujeitando-se a LICITANTE à multa de 10% (dez por cento) do valor 

total do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 

Lei nº 10.520/2002, e outras sanções de natureza cadastral.  

15.4. Não sendo por qualquer razão assinado o Contrato com a LICITANTE 

vencedora, a GÁS DO PARÁ se reserva o direito de declarar a licitação 

fracassada ou proceder à convocação da LICITANTE subsequente e 

assim sucessivamente, para as negociações pertinentes.  

16. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 

fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da LICITANTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha 

sido a vencedora, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 
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16.2. A LICITANTE que (i) apresentar documentação ou informação falsa,  

(ii) ensejar o retardamento no fornecimento do objeto da licitação, (iii) 

não mantiver a proposta, (iv) falhar ou fraudar a execução do Contrato, 

(vi) comportar-se de modo inidôneo, (v) convocada dentro do prazo 

de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato ou documento 

equivalente, ou (v) cometer fraude fiscal, estará sujeita, conforme o 

caso, às mesmas sanções referentes às infrações administrativas 

previstas na Lei Federal nº10.520, de 2002 e no Decreto Federal 

nº10.024, de 2019 e à multa de 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, sem prejuízo da reparação dos danos causados à GÁS DO 

PARÁ pela infratora.  

16.2.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos 

prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.  

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

17.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

gasdopara@gasdopara.com.br. 

17.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte 

e quatro horas. 

17.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

17.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores 

à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

17.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 

Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado no Portal de 



 
 

Página 25/53 
 
 
 

Licitações da GÁS DO PARÁ, assim como no campo específico deste 

certame no Comprasnet. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do pregoeiro em contrário; 

18.2. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados. 

18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento da LICITANTE, desde que seja possível a aferição da 

sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de pregão. 

18.4. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a 

realização da sessão pública. 

18.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. 

18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam 

e vencem os prazos em dias de expediente na GÁS DO PARÁ. 

18.7. A autoridade competente poderá revogar a licitação nas hipóteses 

previstas no § 3º do art. 57 e no inciso II do § 2º do art. 75 da Lei n. 

13.303/16, ou ainda por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo 

quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. 
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18.7.1. As LICITANTES não terão direito à indenização em decorrência 

da anulação do procedimento licitatório. 

18.8. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do 

Regulamento de Licitações e Contratos da GÁS DO PARÁ, disponível no 

endereço www.gasdopara.com.br, da Lei nº 13.303/16, a Lei nº 

10.520/02 e o Decreto 10.024/19 , todos com suas posteriores 

alterações. 

18.9. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições de habilitação 

consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pela LICITANTE 

durante a vigência do contrato, exceto a manutenção do porte de 

ME/EPP e opção de regime tributário, informando ao responsável pela 

fiscalização do contrato, imediatamente, a superveniência de qualquer 

ato ou fato que venha a modificar suas condições iniciais de 

habilitação. 

18.10. Os anexos deste edital constituem o rol das obrigações decorrentes 

da presente licitação e obrigam as partes ao inteiro teor de suas 

disposições. 

18.11.Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a GÁS DO PARÁ não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.12.Qualquer pedido de esclarecimento, impugnação ou recurso, enviados 

fora dos prazos e horários estabelecidos neste edital, serão 

considerados intempestivos, não tendo a Administração obrigação de 

respondê-los. 

18.13.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

18.14.Integram o presente Edital, independentemente de qualquer 

transcrição, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
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ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

- PPU 

ANEXO IV - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO  

 

 

 

19. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS LESIVOS 

 

19.1. As LICITANTES declaram, sob as penas da Lei, que tem conhecimento 

da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, comprometendo-se 

em não praticar qualquer dos atos lesivos à Administração Pública 

elencados no Art. 5º, seus incisos e alíneas, seja durante o certame 

licitatório, seja no decorrer da execução do Contrato, sob pena de 

responsabilização, independente da aferição de culpa ou de gradação 

de envolvimento. 

19.2. Declaram, ainda, para os devidos fins, estar cientes das sanções 

previstas no Decreto Estadual “Anticorrupção” Nº 31.251/2015, além 

daquelas cominadas na Lei nº 13.303/2016, demais normas de 

licitações e contratos da Administração Pública e normas correlatas.  

 

Belém/PA, 15 de setembro de 2021. 

 

 

Cláudia Bitar de Moraes Barbosa  

Diretora Presidente  da Companhia de Gás do Pará 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Prestação de serviços de assistência à saúde suplementar, por meio de plano, 

na modalidade de contratação coletivo empresarial, com cobertura em todo 

o território nacional para atendimentos de urgência e emergência, onde 

houver rede credenciada, de forma direta ou indireta, e com cobertura 

estadual para: atendimento médico-hospitalar com obstetrícia, ambulatorial, 

exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapias, bem 

como internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais 

e clínicas, em acomodação apartamento individual com banheiro privativo, 

sem carências contratuais para doenças preexistentes ou crônicas.  

 

2. DEFINIÇÕES 

 

TERMO DEFINIÇÃO 

Beneficiário/ 
Segurado/ Usuário 

Os colaboradores e diretores da COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ. 

Rede Credenciada 

Hospitais, centros médicos, consultórios, clínicas, laboratórios, 
médicos e outros profissionais colocados à disposição dos usuários 
do plano de assistência à saúde coletivo empresarial por intermédio 
da Contratada e de acordo com as normas estabelecidas pela ANS. 

Abrangência da 
Rede 

Localidades em que a Contratada oferece rede credenciada, 
composta por instituições e profissionais na área de medicina, 
terapia e outras especialidades previstas no Rol de Procedimentos 
e Eventos da ANS vigentes. 

Operadora 

Empresa com registro junto a ANS responsável pela prestação de 
assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, 
psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos e 
tratamentos, centro de terapia intensiva, ou similar, para 
tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 
da Organização Mundial de Saúde, com cobertura e rede 
credenciada na área geográfica de atuação da Companhia de Gás 
do Pará e garantia de atendimento de urgência e emergência em 
todo território nacional, na forma disciplinada pela Lei n° 9.656, de 
1998 e normativos expedidos pela Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 
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Plano de Saúde 
Coletivo 
Empresarial 

É um serviço ou cobertura oferecido por uma pessoa jurídica 
(Empresa) com a finalidade de garantir assistência médica, 
hospitalar e outros serviços de saúde, estabelecidos por meio de 
contrato. 

Carência 
É o período contratual, determinado na legislação de saúde 
suplementar, em que o usuário contribuirá com o pagamento de 
mensalidades sem usufruir de algumas coberturas.   

Cobertura 
Assistencial 
Hospitalar com 
Obstetrícia 

Segmentação assistencial de plano de saúde que garante a 
prestação de serviços à saúde, em regime de internação hospitalar, 
que compreende atenção ao parto, às doenças listadas na 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde e aos 
procedimentos determinados no Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde e em contrato. Notas: i) Para contratos celebrados a 
partir da vigência da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, não há 
limite de tempo de internação, sendo garantida a cobertura 
assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do 
contratante, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias 
após o parto. ii) A cobertura assistencial mínima é a estabelecida 
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 

Estipulante ou 
Contratante 

É a pessoa jurídica que contrata o plano de assistência à saúde para 
a população delimitada e a ela vinculada por relação empregatícia 
ou estatutária, cuja qualificação (razão social, CNPJ e endereço) 
está relacionada no contrato. 

Beneficiário titular 
Possui vínculo comprovado com o Estipulante ou Contratante 
conforme definido pela legislação vigente da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS. 

Doença e Lesão 
Preexistente 

Doença ou lesão preexistente é aquela “que o beneficiário ou seu 
representante legal saiba ser portador no momento da 
contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. Do 
conceito, é preciso salientar que o segurado deve 
ter conhecimento da doença ou lesão. A omissão dessa 
informação na hora da contratação do plano de saúde é considerada 
fraude, que pode resultar em suspensão ou cancelamento do 
contrato. 

Termo de Adesão 

Instrumento que formaliza o estabelecimento da relação contratual 
entre o plano de benefícios e os seus participantes, vinculando-os 
aos dispositivos do respectivo regulamento. O mesmo que Pedido 
de Inscrição. 

Corretor 

O corretor de planos de saúde pode ter atuação vinculada a uma 
única operadora ou ser um intermediador para várias delas, pode 
atuar exclusivamente com a intermediação de planos individuais ou 
ser um especialista em planos coletivos empresariais. Também 
pode apresentar-se como pessoa física ou jurídica. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Para efeito desta contratação entende-se como Assistência à Saúde 

Suplementar a prestação continuada de atendimentos a assistência médica 

ambulatorial e hospitalar, laboratorial, obstetrícia, fisioterápica, psicológica e 

farmacêutica, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, exames 

complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapias e internações 

clínicas, cirúrgicas obstétricas, inclusive aquelas de maior complexidade, 

incluindo internações em Unidade de Terapia Intensiva e utilização de leitos 

especiais, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente 

no país, com padrão de apartamento, das doenças listadas na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde-

CID, 10ª revisão, da Organização Mundial de Saúde, com as exigências 

mínimas estabelecidas no artigo 12 da Lei nº 9.656/98, com as coberturas 

obrigatórias asseguradas por lei e por normas complementares da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 

3.2  A licitante deverá ofertar:  

 

Plano de assistência à saúde (Plano de Saúde) com abrangência nacional, e 

cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Os serviços deverão 

abranger, no mínimo, as especialidades previstas nas Resoluções da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (O Rol é obrigatório para todos os planos 

de saúde contratados a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, 

os chamados planos novos, ou aqueles que foram adaptados à lei), 

em conformidade com este Termo de Referência, cujo plano (básico) para 

fins de reajuste por faixa etária deverão observar as 10 (dez) faixas etárias, 

nos termos da art. 2° da Resolução n° 428/2017.  

 

3.3     Além das coberturas mínimas obrigatórias previstas no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigentes, as características 

mínimas dos planos são: 

 

3.4  Plano: Apartamento / Nacional 
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i) Cobertura: Completa, assistência ambulatorial e hospitalar com 

obstetrícia, incluindo despesas com consultas, exames simples e especiais, 

terapias, tratamentos ambulatoriais e internações clínicas e cirúrgicas 

conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente conforme 

Resolução n° 460/2020, além de cobertura para transplantes não 

obrigatórios.  

ii) Abrangência nacional; 

iii) Acomodações: quarto individual. 

iv) Rede credenciada mínima de hospitais: 04 hospitais na cidade de Belém-

PA e nas principais capitais do Brasil.  

v) Reembolso das despesas médicas hospitalares em todo o território 

nacional. 

vi) Assistência em Viagem com coberturas e serviços no caso de acidentes, 

imprevistos e doenças com manifestação súbita e aguda.  

  

3.5 O plano de assistência médica deverá ter cobertura nacional para 

atendimentos de urgência, emergência e internação não eletiva; e 

abrangência em todo Estado do Pará com rede de recursos. A empresa 

contratada deverá permitir aos usuários amplo acesso aos profissionais e 

serviços complementares à rede de atendimento própria, credenciada e/ou 

cooperada. A CONTRATADA assegurará aos usuários do sistema o 

atendimento pleno e satisfatório pelos estabelecimentos que integram sua 

rede. 

3.6 O plano deve atender aos beneficiários, assim entendidos os 

colaboradores da COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ, especialmente na Cidade de 

Belém, onde se encontra a sede administrativa da empresa. A prestadora de 

serviços deverá proporcionar aos beneficiários, através da rede credenciada 

ou referenciada, atendimento com hora marcada e sem nenhum ônus 

adicional, cobertura total para os serviços de assistência médica ambulatorial, 

hospitalar, cirúrgica (urgência, emergência ou eletiva), obstétrica, exames 

diagnósticos e de imagem, clínicas especializadas e laboratórios, distribuídos 

proporcionalmente em todas as regiões do Pará. A rede de saúde deverá 

possuir quantidade suficiente para assegurar o pronto atendimento, 
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internações, eventos cirúrgicos, consultas, exames e procedimentos clínicos 

ambulatoriais, hospitalares e terapêuticos, reconhecidos pelos Conselhos 

Federal e/ou Regionais de Medicina. 

 

Nota 1: As inclusões posteriores, ao longo mês de prestação dos serviços, 

serão encaminhadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, a qual terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis para encaminhar os documentos de 

identificação e realizar o procedimento necessário de inclusão dos novos 

beneficiários.  

Nota 2: Não haverá qualquer tipo de carência, nem cobertura parcial 

temporária para os demais beneficiários que optarem pela adesão ao plano 

no prazo de 30 dias, contados da assinatura do Contrato. Assim, novos 

funcionários ou dependentes precisarão contar 30 dias de vinculação à 

empresa que contratou o plano de saúde para ter direito a ingressar no plano.  

Nota 3: Os planos podem ter aumento quando acontecer mudança de faixa 

etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao ano, por 

variação de custos, na data de aniversário do contrato. No caso de 

prorrogação, os preços poderão ser reajustados mediante negociação entre 

as partes, momento no qual, será apreciada a possibilidade da aplicação da 

variação do IPCA, no período entre o mês básico da apresentação da proposta 

e o mês anterior ao reajuste, observando o interregno mínimo de 1 (um) ano, 

para compensar as perdas decorrentes de inflação nos preços de serviços de 

saúde. 

 

4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

4.1. Os valores das mensalidades de cada colaborador deverão ser 

demonstrados através de medições mensais. Cada medição abrangerá o 

período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. À fatura 

apresentada deverão ser anexados os comprovantes de regularidade 

(certidões negativas) junto à Justiça do Trabalho, ao FGTS, e à Receita 

Federal, Estadual e Municipal. 

4.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos 

pertinentes à comprovação da prestação dos serviços, ou ainda, circunstância 
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que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a COMPANHIA 

DE GÁS DO PARÁ. 

4.3. O total de beneficiários que serão atendidos pelo plano é de 30 (trinta) 

vidas, atualizado até Dezembro de 2021, sendo um quantitativo estimado, 

podendo sofrer naturalmente uma variação ao longo do ano. 

4.4. As inclusões deverão ser imediatas; alterações e exclusões de 

beneficiários, por sua vez, serão processadas ao final de cada mês, passando 

a vigorar a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente, mediante a 

entrega dos respectivos documentos comprobatórios e, no caso de exclusão, 

a devolução das respectivas credenciais. 

4.5. Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos benefícios 

dos planos de assistência saúde em situações de urgência ou emergência, 

que ocorram durante a vigência da prestação de serviço, conforme disposto 

no art. 35 -C, incisos I e II da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 

4.6. A CONTRATADA deverá encaminhar a COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ 

mensalmente, a listagem atualizada dos beneficiários cadastrados, constando 

os seguintes itens: nome e matrícula do titular e respectivos dependentes, 

data de nascimento e o plano em que estão inscritos, bem como, 

trimestralmente, extratos de utilização do plano por especialidade e titular e 

relatórios de sinistralidade, observado o sigilo médico. 

4.7. A forma de pagamento seguirá o padrão estabelecido pela COMPANHIA 

DE GÁS DO PARÁ, após o de acordo da fatura pelo fiscal do contrato.  

4.8. Será devido reembolso, de 100% do valor cobrado pelo prestador aos 

beneficiários sempre que a CONTRATADA não dispuser dos serviços cobertos 

credenciados, dentro da área geográfica de abrangência do contrato, 

respeitando a legislação de saúde assistencial quanto à disponibilização e a 

localidade do credenciado em relação ao domicílio do beneficiário. 

4.9. Nos casos de reembolso, conforme item 4.8. a CONTRATADA deverá 

proceder ao ressarcimento do beneficiário, desde que apresentados 

documentos listados no contrato de seguro saúde, devendo, ainda, ser 
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observadas as regras contratuais e o teor da RN n° 259, de 17 de junho de 

2011 e suas atualizações. 
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 ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 06/2021 

 

À  

GÁS DO PARÁ 

 

Razão social: 

CNPJ: 

Cidade: 

Endereço: 

CEP: 

UF: 

Telefone e e-mail: 

 

Prezados senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa. nossa Proposta 

relativa ao Pregão Eletrônico 06/2021 que trata da contratação de empresa 

Prestação de serviços de assistência à saúde suplementar, por meio de plano, 

na modalidade de contratação coletivo empresarial, com cobertura em todo 

o território nacional para atendimentos de urgência e emergência, onde 

houver rede credenciada, de forma direta ou indireta, e com cobertura 

estadual para: atendimento médico-hospitalar com obstetrícia, ambulatorial, 

exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapias, bem 

como internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais 

e clínicas, em acomodação apartamento individual com banheiro privativo, 

sem carências contratuais para doenças preexistentes ou crônicas, conforme 

condições e especificações do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste edital 

e seus anexos. 

O preço global é de R$ xx,xx (xxxxxxxxxxxx), conforme Anexo III – 

Planilha de Preços Unitários em anexo. 
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 Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, bem como nosso 

lucro, conforme especificações do edital, sem que nos caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação à GÁS DO PARÁ. Na execução dos 

serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 

como as recomendações e instruções da fiscalização da Gás do Pará, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos, de conformidade com as normas. 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Atenciosamente, 

 

____________(cidade), _____/____/______ 

 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Obs.:  

- Preencher em papel timbrado da Empresa; 

- Nome e assinatura do responsável legal pela licitante. 
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ANEXO III - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU 

 

 

 

 

PLANO DE SAÚDE - APARTAMENTO / NACIONAL 

ITEM 
FAIXA 

ETÁRIA 
COLABORADORES 

(R$) 
UNITÁRIO 

(R$) TOTAL 

1 0 a 18 0  - 
2 19 a 23 3   

3 24 a 28 4   

4 29 a 33 5   

5 34 a 38 5   

6 39 a 43 4   

7 44 a 48 3   

8 49 a 53 2   

9 54 a 58 2   

10 59 a diante 2   

TOTAL MENSAL R$  
PERÍODO (MESES) 12 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO - PPU 
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ANEXO IV - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

DADOS PARA CONTRATO  

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ/MF:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

TELEFONES:  

E-MAIL CORPORATIVO (Faturamento/Contas a 

Receber):  

E-MAIL CONTADOR (Envio DIRF anual):  

DADOS FINANCEIROS  

BANCO:  

 

AGÊNCIA:  CONTA CORRENTE:  

  

DADO(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) (quem vai assinar o contrato)  

NOME:  

NACIONALIDADE

:  

  

RG/ÓRGÃO 

EXPEDIDOR:  

  

CPF:   

PROFISSÃO:  

  

CARGO OCUPADO:  ESTADO CIVIL:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

BAIRRO:  CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

  

NOME:  

NACIONALIDADE:  

  

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:  CPF:  

PROFISSÃO:  

  

CARGO OCUPADO:  ESTADO CIVIL:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

BAIRRO:  CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

DADOS DA TESTEMUNHA  

NOME:  

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:  CPF:  

Belém, __ de ________________ de 2021.  

___________________________________  

Assinatura do responsável legal da licitante 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 026/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – GÁS DO 

PARÁ E A EMPRESA XXXXXX, NA FORMA 

ABAIXO. 

 

 

A COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – GÁS DO PARÁ, sociedade de economia 

mista, integrante da Administração indireta do Estado do Pará, situada à Av. 

Visconde de Souza Franco, nº 05, Ed. Quadra Corporate, sala 1502, bairro 

Umarizal, CEP 66055-005, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.454.441/0001-75, doravante denominada CONTRATANTE, representada 

por sua Diretora Presidente, Cláudia Bitar de Moraes Barbosa, brasileira, 

casada, portadora da cédula de identidade nº 6727 OAB/PA, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 266.952.192-49, residente e domiciliada na Av. Serzedêlo 

Correa nº 347, apt. 602 – Batista Campos, CEP 66035-400, e seu Diretor 

Administrativo e Financeiro, André Gustavo Lins de Macêdo, brasileiro, 

casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 

6073186 SSP/GO, inscrito  no CPF/MF sob o nº 832.467.624-49, domiciliado 

na cidade de Belém, estado do Pará, do outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

(qualificação), denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 

xxxxxxxxxxx, neste ato, representada por xxxxxxxxxxxxxxxxx, têm entre si 

justo e avençado o presente Contrato nº xx/2021, que tem origem no 

processo administrativo nº 026/2021 e no Pregão Eletrônico nº 06/2021, 

realizado pela Companhia Gás do Pará, com fundamento nos artigos 24 e 

seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia de Gás 

do Pará e artigos 51 e seguintes da Lei nº 13.303/2016, regendo-se por estes 

dispositivos e também pela Lei nº 10.520/2002, como também pelas 

cláusulas e condições seguintes:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1 Prestação de serviços de assistência à saúde suplementar, por meio de 

plano, na modalidade de contratação coletivo empresarial, com cobertura em 

todo o território nacional para atendimentos de urgência e emergência, onde 

houver rede credenciada, de forma direta ou indireta, e com cobertura 

estadual para: atendimento médico-hospitalar com obstetrícia, ambulatorial, 

exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapias, bem 

como internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais 

e clínicas, em acomodação apartamento individual com banheiro privativo, 

sem carências contratuais para doenças preexistentes ou crônicas, conforme 

condições e especificações do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste edital 

e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO E REGIME 

2.1 O objeto deste Contrato será realizado sob a forma de empreitada por 

preço global. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

3.1. O valor do presente será de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), a preços 

referenciados ao mês de xxxxxxxxxxx de 2021 em conformidade com a 

proposta de preços. 

3.2. Nos preços estabelecidos neste Contrato estão incluídas todas as 

despesas que onerem, direta ou indiretamente os produtos adquiridos, tais 

como tributos, transporte, frete, entre outros, não cabendo quaisquer 

reivindicações do CONTRATADO, a título de revisão de preço ou reembolso, 

seja a que título for. 

3.3. O valor total previsto para o objeto do presente CONTRATO, informado 

no item 3.1 acima, é apenas referencial, uma vez que a CONTRATANTE não 

está obrigada a atingi-lo durante a sua vigência, tendo em vista que os 

referidos serviços será o resultante da aplicação dos preços unitários da 

Planilha de Preços Unitários – Anexo III do presente CONTRATO, pelas 

quantidades de empregados devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE.  
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3.4. O valor mensal a ser pago pela execução dos serviços objeto do presente 

CONTRATO será calculado levando-se em consideração o número de usuários 

e dependentes da CONTRATANTE, bem como de suas faixas etárias, 

multiplicados pelos respectivos preços unitários mensais, calculados “pro rata 

tempore”, informados pela CONTRATADA durante o processo licitatório que 

originou o presente instrumento contratual. O valor mensal inicialmente 

previsto para o CONTRATO ora firmado é de R$ XXXXXX 

(_________________________________________), conforme valores 

constantes na Planilha de Preços (Anexo III) do presente CONTRATO. 

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. Os recursos financeiros necessários para pagamento da execução do 

objeto do contrato estão devidamente equacionados e assegurados no 

orçamento da GÁS DO PARÁ. 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

5.1. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de 

qualquer natureza. 

5.2. A Nota Fiscal será emitida, pela CONTRATADA, sem rasuras, legível e em 

nome da GÁS DO PARÁ, constando o respectivo CNPJ (GÁS DO PARÁ – 



 
 

Página 42/53 
 
 
 

08.454.441/0001-75), contendo no campo “descrição” a relação dos 

produtos, bem como a referência ao número do contrato firmado. 

5.3. Nos casos de Nota Fiscal eletrônica (NFe), deverá ser destinada ao 

endereço eletrônico do Setor Financeiro da GÁS DO PARÁ, conforme os e-

mails: financeiro@gasdopara.com.br. 

5.4. O pagamento será feito mediante boleto bancário ou transferência 

bancária em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, a saber: Banco 

xxxxxxx - Agência xxxxxxx e Contaxxxxxxxxxxxxx. 

5.4.1. O pagamento deverá ser realizado em até 15 (quinze) dias corridos, 

contados da emissão da Nota Fiscal e de acordo com o Boletim de Medição 

aprovado pelo gestor do contrato. 

5.4.2. Poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 

despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidades da 

CONTRATADA. 

5.5. No caso de eventual atraso de pagamento, sem que a CONTRATADA 

concorra para o atraso, o valor do pagamento será atualizado 

monetariamente através do IPCA/IBGE – Pro Rata Tempore. 

5.6. O documento de cobrança deve ser emitido com base em medições 

mensais, devidamente atestadas. 

5.7. A CONTRATADA deverá enviar nota fiscal contendo os valores devidos. 

5.7.1. Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança 

apresentados, o prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da 
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data da reapresentação pela CONTRATADA, dos documentos de cobrança 

devidamente corrigidos. 

5.8. A CONTRATADA deverá apresentar junto com os documentos de 

cobrança: 

5.8.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio da CONTRATADA; 

5.8.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

5.8.3.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa. 

5.9. A CONTRATADA poderá apresentar, em substituição aos documentos 

citados no item anterior, o Certificado de Registro Cadastral – CRC da 

Contratada, emitido pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. Os planos podem ter aumento quando acontecer mudança de faixa 

etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao ano, por 

variação de custos, na data de aniversário do contrato. No caso de 

prorrogação, os preços poderão ser reajustados mediante negociação entre 

as partes, momento no qual, será apreciada a possibilidade da aplicação da 

variação do IPCA-IBGE, no período entre o mês básico da apresentação da 

proposta e o mês anterior ao reajuste, observando o interregno mínimo de 1 

(um) ano, para compensar as perdas decorrentes de inflação nos preços de 

serviços de saúde. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, observando-se o disposto 

no art. 71 da Lei 13.303/2016 e mediante justificativas do Gestor. 

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA 
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8.1. Neste contrato não será exigido garantia para assegurar a execução do 

objeto contratual. 

CLÁUSULA NONA – DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DAS PARTES 

9.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

Cumprir o estabelecido no Edital e Anexos. 

9.1.3. Prestar as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários 

para a execução deste Contrato. 

9.1.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, 

anotando-se em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados.  

9.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a Cláusula 

Quinta. 

9.2. A CONTRATADA se obriga a: 

a) Fornecer plano de assistência à saúde (Plano de Saúde) com abrangência 

nacional, e cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Os serviços 

deverão abranger, no mínimo, as especialidades previstas nas Resoluções da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (O Rol é obrigatório para todos 

os planos de saúde contratados a partir da entrada em vigor da Lei 

nº 9.656/98, os chamados planos novos, ou aqueles que foram 

adaptados à lei), em conformidade com este Termo de Referência, cujo 

plano (básico) para fins de reajuste por faixa etária deverão observar as 10 

(dez) faixas etárias, nos termos da art. 2° da Resolução n° 428/2017.  

b) Além das coberturas mínimas obrigatórias previstas no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigentes, as características 

mínimas dos planos são: 

 

Plano: Apartamento / Nacional 
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i) Cobertura: Completa, assistência ambulatorial e hospitalar com 

obstetrícia, incluindo despesas com consultas, exames simples e 

especiais, terapias, tratamentos ambulatoriais e internações clínicas e 

cirúrgicas conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente 

conforme Resolução n° 460/2020, além de cobertura para transplantes 

não obrigatórios.  

ii) Abrangência nacional; 

iii) Acomodações: quarto individual; 

iv) Rede credenciada mínima de hospitais: 04 hospitais na cidade 

de Belém-PA e nas principais capitais do Brasil; 

v) Reembolso das despesas médicas hospitalares em todo o 

território nacional; 

vi) Assistência em Viagem com coberturas e serviços no caso de 

acidentes, imprevistos e doenças com manifestação súbita e 

aguda.  

c) O plano de assistência médica deverá ter cobertura nacional para 

atendimentos de urgência, emergência e internação não eletiva; e 

abrangência em todo Estado do Pará com rede de recursos. A 

empresa contratada deverá permitir aos usuários amplo acesso aos 

profissionais e serviços complementares à rede de atendimento 

própria, credenciada e/ou cooperada. A CONTRATADA assegurará 

aos usuários do sistema o atendimento pleno e satisfatório pelos 

estabelecimentos que integram sua rede. 

d) O plano deve atender aos beneficiários, assim entendidos os 

colaboradores da COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ, especialmente na 

Cidade de Belém, onde se encontra a sede administrativa da 

empresa. A prestadora de serviços deverá proporcionar aos 

beneficiários, através da rede credenciada ou referenciada, 

atendimento com hora marcada e sem nenhum ônus adicional, 

cobertura total para os serviços de assistência médica ambulatorial, 

hospitalar, cirúrgica (urgência, emergência ou eletiva), obstétrica, 

exames diagnósticos e de imagem, clínicas especializadas e 

laboratórios, distribuídos proporcionalmente em todas as regiões do 

Pará. A rede de saúde deverá possuir quantidade suficiente para 
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assegurar o pronto atendimento, internações, eventos cirúrgicos, 

consultas, exames e procedimentos clínicos ambulatoriais, 

hospitalares e terapêuticos, reconhecidos pelos Conselhos Federal 

e/ou Regionais de Medicina; 

e) As inclusões posteriores, ao longo mês de prestação dos serviços, 

serão encaminhadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, a qual terá 

o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para encaminhar os 

documentos de identificação e realizar o procedimento necessário de 

inclusão dos novos beneficiários.  

f) Não haverá qualquer tipo de carência, nem cobertura parcial 

temporária para os demais beneficiários que optarem pela adesão ao 

plano no prazo de 30 dias, contados da assinatura do Contrato. Assim, 

novos funcionários ou dependentes precisarão contar 30 dias de 

vinculação à empresa que contratou o plano de saúde para ter direito 

a ingressar no plano.  

g) Os valores das mensalidades de cada colaborador deverão ser 

demonstrados através de medições mensais. Cada medição abrangerá 

o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. 

h) Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos 

documentos pertinentes à comprovação da prestação dos serviços, ou 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 

imposta, ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ. 

i) O total de beneficiários que serão atendidos pelo plano é de 30 (trinta) 

vidas, atualizado até Dezembro de 2021, sendo um quantitativo 

estimado, podendo sofrer naturalmente uma variação ao longo do 

ano. 

j) As inclusões deverão ser imediatas; alterações e exclusões de 

beneficiários, por sua vez, serão processadas ao final de cada mês, 

passando a vigorar a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente, 



 
 

Página 47/53 
 
 
 

mediante a entrega dos respectivos documentos comprobatórios e, no 

caso de exclusão, a devolução das respectivas credenciais. 

k) Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos 

benefícios dos planos de assistência saúde em situações de urgência 

ou emergência, que ocorram durante a vigência da prestação de 

serviço, conforme disposto no art. 35 -C, incisos I e II da Lei nº 9.656, 

de 3 de junho de 1998. 

l) A CONTRATADA deverá encaminhar à GÁS DO PARÁ mensalmente, a 

listagem atualizada dos beneficiários cadastrados, constando os 

seguintes itens: nome e matrícula do titular e respectivos 

dependentes, data de nascimento e o plano em que estão inscritos, 

bem como, trimestralmente, extratos de utilização do plano por 

especialidade e titular e relatórios de sinistralidade, observado o sigilo 

médico.  

m) Será devido reembolso, de 100% do valor cobrado pelo prestador aos 

beneficiários sempre que a CONTRATADA não dispuser dos serviços 

cobertos credenciados, dentro da área geográfica de abrangência do 

contrato, respeitando a legislação de saúde assistencial quanto à 

disponibilização e a localidade do credenciado em relação ao domicílio 

do beneficiário. Nos casos de reembolso, a CONTRATADA deverá 

proceder ao ressarcimento do beneficiário, desde que apresentados 

documentos listados no contrato de seguro saúde, devendo, ainda, 

ser observadas as regras contratuais e o teor da RN n° 259, de 17 de 

junho de 2011 e suas atualizações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço, 
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desde que comunicado e autorizado previamente pelo gestor do contrato 

indicado pela CONTRATANTE. 

10.1.1. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da 

subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante 

vencedor, em conformidade aos serviços que irá desempenhar. 

10.1.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante 

a CONTRATANTE quanto à qualidade técnica do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções administrativas serão aplicadas em decorrência de atraso 

injustificado na execução do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao 

pagamento de multa de mora. 

11.2. A multa a que alude este artigo não impede que a CONTRATANTE 

rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

11.3. A multa, aplicada após garantida a prévia defesa, será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE. 

11.4. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor que a 

CONTRATADA tem a receber, além da perda deste, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença ou, ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

11.5. O valor da multa de mora será de 0,5% (cinco décimos por cento) por 

dia de atraso, limitado até 10% (dez por cento), tendo como base o valor da 

parcela. 

11.6. Pela inexecução completa da obrigação haverá a incidência de multa 

compensatória no percentual de 10% (dez por cento) do valor global do 



 
 

Página 49/53 
 
 
 

presente Contrato, independentemente do tempo restante para finalização 

do Contrato. 

11.7. Além da multa de mora e compensatória, a CONTRATANTE, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, 

dependendo da extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência. 

11.8.  As sanções previstas nas letras “a” e/ou “b” poderão ser aplicadas 

juntamente com a penalidade da multa do item 11.6. 

11.9. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de 

penalidade de suspensão. 

11.10. A multa de mora não pode ser aplicada em conjunto com a multa 

compensatória, salvo se elas tiverem origem em fatos geradores diversos. 

11.11. Para a aplicação de qualquer uma das penalidades, deverá a 

CONTRATANTE conceder no prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação 

de defesa prévia da CONTRATADA. 

11.12. A aplicação de Sanções Administrativas deverá ser aplicada pelo 

Diretor que deu origem ao objeto do Contrato. 

11.13. Ainda que o prejuízo sofrido pela CONTRATANTE exceda ao previsto 

nesta Cláusula, pode a CONTRATANTE exigir indenização suplementar, desde 

que provado o prejuízo excedente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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12.1. A inexecução total e parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, 

com as consequências cabíveis. 

12.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

12.2.1. Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, devendo ser 

precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser 

enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis. 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante Instrumento de 

Distrato; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação. 

12.3. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte 

contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, 

regularmente comprovados. 

12.4. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes 

consequências, sem prejuízo das sanções administrativas: 

12.4.1. Assunção imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no 

estado e local em que se encontrar; 

12.4.2. Execução da garantia contratual, quando for o caso, para 

ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela CONTRATANTE; 

12.4.3. Na hipótese de insuficiência de garantia contratual, quando for o caso, 

a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. Este Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, em 

observância ao disposto no art. 72 da Lei 13.303/16, de acordo com o rol 

exemplificativo previsto no art. 81 da Lei n. 13.303/2016 e outras situações 

que surgirão durante a execução deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

14.1. São anexos deste Contrato:  
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Termo de Referência – ANEXO I; 

Proposta de Preços – ANEXO II; 

Proposta de Preços Unitários – ANEXO III. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

15.1. O Gerenciamento e Fiscalização do presente Contrato ficará a cargo dos 

seguintes funcionários da GÁS DO PARÁ: xxxxxxxxxxx Telefone: (XX) XXXX, 

E-mail: xxxxxxxxxxxx@gasdopara.com.br. 

15.2. São competências do Gestor ou Fiscal da CONTRATANTE, dentre outras: 

I - Assinar notificações com o objetivo de apurar responsabilidade ou prejuízo 

resultante da inexecução do Contrato; 

II - Promover alteração contratual de acordo com a Cláusula Décima Terceira;  

III - Identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução 

do objeto contratado; e  

IV - Atestar a plena execução do objeto contratado. 

15.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE 

não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do 

Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

16.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais) que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta deste 

Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará e 

recolherá nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que 

esteja obrigada pela legislação vigente. 

16.2. Na elaboração da proposta foram levados em conta todos os tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes 

sobre o fornecimento dos produtos, não cabendo qualquer reivindicação 
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devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou 

reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do cumprimento 

do presente Contrato não constituirá novação, renúncia tácita ou extinção da 

respectiva obrigação, podendo ser exigida a qualquer tempo. 

17.2. A CONTRATADA, declara, sob as penas da Lei, que tem conhecimento 

da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, comprometendo-se em não 

praticar qualquer dos atos lesivos à Administração Pública elencados no Art. 

5º, seus incisos e alíneas, seja durante o certame licitatório, seja no decorrer 

da execução do Contrato. Declara, ainda, para os devidos fins, estar ciente 

das penalidades previstas na referida legislação, além daquelas cominadas 

na Lei nº 13.303/2016 e outras normas de licitações e contratos da 

Administração Pública. 

17.3. É de responsabilidade da CONTRATADA, manter o caráter de 

confidencialidade e segurança de toda e quaisquer informações recebidas a 

qualquer título. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no 

foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Pará. 

 

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Belém/PA, _____ de ____________ de 2021. 

 

Pela CONTRATANTE: 

___________________ 

Pela CONTRATADA: 

___________________ 
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Testemunhas: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF:  
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