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 1 – OBJETO: 
 
Trata o presente processo de Consulta Pública para contratação pessoa jurídica de direito privado 
para operar Plano de Saúde, destinado à prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, 
métodos complementares de diagnósticos e tratamentos e serviços auxiliares, na modalidade de Plano 
de Saúde Coletivo Empresarial, com coparticipação, de abrangência nacional, englobando os 
segmentos ambulatorial, hospitalar e obstétrico, de acordo com Resoluções Normativas CONSU/ANS 
13/1998, 15/1999 e as Resoluções Normativas DICOL/ANS 63/2003, 124/2006, 195/2009, 200/2009, 
204/2009, 259/2011, 347/2014, 395/2016, 424/2017 e 428/2017, e Resolução Normativa CGPAR nº 23, 
de 18 de janeiro  de 2018, Lei 9656/98, Lei 9.961/2000 e Lei 13.303/2016. 

 
 
2 – DO ÓRGÃO REQUISITANTE: 
 
Diretoria de Administração e Pessoas - DAP      
 
 
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVOS:  
 
A operadora contratada deverá assegurar aos beneficiários regularmente inscritos no Plano de Saúde 
as especialidades médicas e serviços nas condições descritas no Anexo I constante deste Termo de 
Referência, compreendendo ainda todo rol de Procedimentos Médicos para o plano de referência de 
assistência à saúde, constantes na Resolução RN nº 428 de 07 de novembro de 2017 e anexos, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
 

4 – DO LOCAL DE ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
Os serviços de plano de saúde serão prestados em âmbito nacional. 
 
5 – DOS BENEFICIÁRIOS:  
 
5.1 – Beneficiários diretos (titulares): São os empregados ativos, sendo assim considerados os 
efetivos, os extraquadros e os cedidos para a empresa. 
 
5.2 – Beneficiários indiretos (dependentes): são a) os cônjuges ou companheiro (a) de união estável, 
inclusive os do mesmo sexo, b) filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros menores de 21 anos, 
c)  filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros a partir de vinte e um anos de idade e menores 
de vinte e quatro anos de idade, cursando o 3º grau ou equivalente, d) filhos ou enteados solteiros 
maiores de vinte e um anos incapacitados permanentemente para o trabalho e e) os menores sob 
tutela ou curatela. 
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6 – ESTIMATIVA DE BENEFICIÁRIOS:  
 
 
 

FAIXA ETÁRIA TITULARES DEPENDENTES
00-18 1 1594
19-23 0 470
24-28 39 51
29-33 312 166
34-38 547 213
39-43 403 184
44-48 276 166
49-53 487 212
54-58 738 254

59 ou + 1465 475
SUBTOTAL 4268 3785

TOTAL 8053  
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7 – SINISTRALIDADE:  
       

UF SINISTRALIDADE
QTDE DE BENEFICIÁRIOS - 

DATAPREV NO ESTADO
AC 41,23% 26
AL 49,75% 98
AM 219,39% 52
AP 585,20% 13
BA 111,70% 183
CE 129,77% 459
DF 138,75% 1146
ES 196,18% 110
GO 118,16% 106
MA 224,26% 159
MG 97,83% 378
MS 74,29% 75
MT 35,62% 57
PA 73,98% 93
PB 133,45% 569
PE 113,40% 298
PI 91,89% 129
PR 80,30% 167
RJ 76,24% 3690
RN 73,85% 347
RO 183,26% 6
RR 134,31% 3
RS 110,23% 246
SC 65,63% 375
SE 49,71% 88
SP 120,41% 700
TO 39,29% 13  

 
A tabela de sinistralidade acima considera também como dependentes pais e mães. De acordo com o 
item 5, subitem 5.1, pais e mães não constam mais no rol de dependentes.  
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8 – DA CARÊNCIA:  
 
8.1 – Não haverá carência para todo o grupo inicial (beneficiários titulares e dependentes); 
 
8.2 – Isenção total da carência para novos titulares, dependentes e agregados no prazo de 60 (sessenta) 
dias após a data de admissão; 
 
8.3 – Isenção para atendimento em urgências e emergências 24 (vinte e quatro) horas após a inscrição; 
 
8.4 – Isenção total da carência para filhos recém-nascidos inscritos até 30 (trinta) dias após o 
nascimento, em parto realizado na rede credenciada; 
 
8.5 – Isenção parcial da carência quando houver portabilidade de outros planos de saúde. 
 
9 – DO PARÂMETRO PARA A DEFINIÇÃO DO PREÇO DAS MENSALIDADES: 
 
Os valores das mensalidades serão definidos pelas faixas etárias determinadas pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS) independente de sexo e já incluídos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas 
inerentes ao cumprimento da obrigação. 

 
10 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
       
O prazo de execução  do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua 
assinatura e do Pedido de Compras (PC) correspondente, podendo ser estendido, por mútuo acordo 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, mediante termo aditivo, observando o limite de 60 
(sessenta) meses e de acordo com a Lei 8.666/93. 

 
11 – CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:  
       
Para garantir a fiel execução do Contrato, a CONTRATADA deverá prestar até o 1° (primeiro) 
pagamento, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do total do Contrato, ressalvada a exigência de 
eventuais reforços de Garantia, a critério da DATAPREV. 

 
 
12 – SIGILO E INVIOLABILIDADE: 
 
A contratada se obriga, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as informações ou 
dados confidenciais que lhe forem transmitidos ou a que tiver acesso em razão da execução do objeto 
contratual. 
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13 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
A participação na licitação implica na aceitação, integral e irretratável do conteúdo deste Termo de 
Referência.  
 
14 – REQUISITOS NECESSÁRIOS: 
 
Declaração de que possuirá, na data de assinatura do contrato, cobertura para atendimento em rede 
credenciada, através de número de credenciados suficiente para atender estimativa de beneficiários 
prevista no item 6 deste Termo de Referência. 
 
 
15 – ANEXOS: 
  

ANEXO I – Descrição dos serviços 
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ANEXO I 

 
 SERVIÇOS 
 

A operadora contratada deverá assegurar assistência médica ambulatorial, hospitalar, fisioterápica, 
psicológica, fonoaudióloga e farmacêutica, compreendendo partos e tratamentos, realizados 
exclusivamente no país, com padrão enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando 
necessária à internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 
 
1. Atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e atendimentos obstétricos, previstos no 
Rol de Procedimentos da ANS vigente. 

 
2. Cobertura ambulatorial com atendimentos realizados em consultório ou ambulatório, 
observadas as seguintes coberturas: 

 
I – Consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétrica 
para pré-natal, em especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 
II – Apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais, solicitados e indicados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente 
hospitalar; 
III – Cobertura de consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional de 
acordo com o número de sessões estabelecidas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente 
à época do evento, conforme indicação do médico assistente; 
IV – Cobertura de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecidas no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento, que poderão ser realizadas tanto por 
psicólogo como por médico devidamente habilitado conforme indicação do médico assistente; 
V – Cobertura de fisioterapia listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época 
do evento, em número ilimitado de sessões por ano, que poderão ser realizados tanto por fisiatra 
como por fisioterapeuta, conforme indicação do médico assistente; 
VI – Atendimentos caracterizados como de urgência ou emergência por período de 12 horas; 
VII – Procedimentos considerados especiais, abaixo relacionados: 
 
        a) Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD 
        b) Quimioterapia ambulatorial 
        c) Radioterapia ambulatorial 
        d) Hemoterapia ambulatorial 
        e) Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais 
        f) Procedimentos diagnósticos e terapêutica hemodinâmica 
        g) Procedimentos que exijam anestesia local, sedação ou bloqueio. 
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VIII – Tratamento dos transtornos psiquiátricos codificados na CID-10, incluídos os procedimentos 
médicos necessários ao atendimento das lesões auto infringidas, abrangendo: 
        a) Atendimento às emergências, assim consideradas as situações que impliquem risco de morte 
ou de danos físicos para o próprio paciente ou para terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de 
suicídio e autoagressão), e/ou em risco de danos morais e patrimoniais importantes; 
        b) Psicoterapia, de acordo com o número de sessões estabelecidas no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde vigente à época do evento, que poderão ser realizadas tanto por psicólogo como 
por médico devidamente habilitado; 
        c) Tratamento básico, que é aquele prestado por médico, com número ilimitado de consultas, 
cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente. 
 
3. A cobertura hospitalar será feita em acomodação coletiva (Enfermaria) e compreende os 

atendimentos em unidade hospitalar, em regime de internação, inclusive cobertura dos 
procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e os atendimentos caracterizados 
como urgência e emergência, e devem incluir: 
 

 I – internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor e quantidade, em clínicas básicas e 
especializadas, relacionada às especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 
 II – internação hospitalar em centro de terapia intensiva, ou similar, sem limitação de prazo, valor 
e quantidade, a critério do médico assistente; 
 III – diária de internação hospitalar; 
 IV – despesa referente a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação 
durante o período de internação; 
 V – exames complementares indispensáveis para controle de evolução da doença e elucidação 
diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de 
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 
durante o período de internação hospitalar; 
 VI – taxas, incluindo materiais utilizados durante o período de internação e relacionadas com o 
evento médico; 
 VII – acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do beneficiário 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, bem como para aqueles portadores de 
necessidades especiais conforme indicação do médico assistente, exceto no caso de internação em UTI 
ou similar, quando não for possível o acompanhamento; 
 VIII – cirurgia plástica reparadora quando efetuada para restauração das funções em órgãos, 
membros e regiões conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; 
 IX – cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar; 
 X – órteses e próteses, registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico; 
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 XI – procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto; 
 XII – assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do empregado, durante os primeiros 
30 (trinta) dias após o nascimento; 
 XIII – cirurgia plástica reconstrutiva de mama, para o tratamento de mutilação decorrente de 
utilização técnica de tratamento de câncer; 
 XIV – cobertura de transplantes de córnea, rim e dos transplantes autólogos listados Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento, bem como as despesas com seus 
procedimentos vinculados, abaixo relacionados, sem prejuízo da legislação específica que normatiza 
esses procedimentos: 
 
        a) As despesas assistenciais com doadores vivos; 
        b) Os medicamentos utilizados durante a internação; 
        c) O acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto medicamentos de 
manutenção; 
        d) As despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de ressarcimento ao 
SUS sendo admitida a exclusão de medicamentos de manutenção. 
 
XV – Cobertura para remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento 
hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; 
XVI – Procedimentos especiais, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência 
prestada durante a internação hospitalar: 
 
        a) Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD 
        b) Quimioterapia oncológica; 
        c) Radioterapia: todos os procedimentos descritos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
vigente à época do evento; 
        d) Hemoterapia; 
        e) Nutrição parenteral e enteral; 
        f) Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica descritos no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; 
        g) Embolizações listadas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; 
        h) Radiologia intervencionista; 
        i) Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos; 
        j) Procedimentos de fisioterapia listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à 
época do evento; 
 
XVII – A assistência hospitalar psiquiátrica compreenderá o tratamento dos transtornos psiquiátricos 
codificados na CID-10, incluídos os procedimentos médicos necessários ao atendimento das lesões 
auto infringidas, compreendendo: 
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    a) O custeio integral de até 30 (trinta) dias de internação, por ano de convênio, não cumulativos, 
contínuos ou não, em hospital psiquiátrico ou em unidade ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, 
para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise; 
    b) O custeio parcial, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de internação, por ano de convênio, não 
cumulativos, contínuos ou não, em hospital psiquiátrico ou em unidade ou enfermaria psiquiátrica em 
hospital geral, para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise, com coparticipação 
do Beneficiário Titular de 30% (trinta por cento). 
    c)  A cobertura de internação, contínua ou não, em hospital geral, para pacientes portadores de 
quadros de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência 
química que necessitem de hospitalização; 
    d) O custeio parcial, a partir do 16º (décimo sexto) dia de internação, por ano de convênio, não 
cumulativos, contínuos ou não, em hospital geral, para pacientes portadores de quadros de 
intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência química que 
necessitem de hospitalização, com coparticipação do Beneficiário Titular de 30% (trinta por cento). 
    e) A cobertura de tratamento em regime de hospital-dia para portadores de transtornos mentais, de 
acordo com as Diretrizes de Utilização listadas pela ANS vigente à época do evento, e conforme 
solicitação do médico assistente. 
 
XVIII – Estão cobertos todos os atendimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos 
psiquiátricos, incluídos os procedimentos médicos necessários ao atendimento das lesões auto 
infringidas; 
XIX – Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, que ofereça o 
serviço ou o procedimento, no município em que o Beneficiário os demandar, a operadora autorizará 
o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou em prestador, 
integrante ou não da rede assistencial, nos municípios limítrofes; 
XX – Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que 
ofereça o serviço ou o procedimento solicitado, no município em que o Beneficiário os demandar, a 
operadora autorizará o atendimento em prestador integrante ou não da rede assistencial nos 
municípios limítrofes ou na região de saúde à qual faz parte o município; 
XXI – Na indisponibilidade ou inexistência de prestador, integrante ou não da rede assistencial, no 
mesmo município ou nos municípios limítrofes, a operadora garantirá o transporte do Beneficiário até 
um prestador apto a realizar o serviço ou o procedimento, e arcará integralmente com as despesas 
assistenciais efetuadas pelo Beneficiário, descontadas as devidas participações. 
XXII – Nas situações de urgência/emergência em que haja indisponibilidade ou inexistência de 
prestador credenciado na rede assistencial, que ofereça o serviço ou o procedimento, no município em 
que o beneficiário os demandar, é assegurado o reembolso integral das despesas assistenciais, por ele 
efetuadas, com entidades e/ou profissionais não contratados, descontadas as devidas participações. 


