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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). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diretoria de Administração e Pessoas - DAP 
Superintendência de Gestão de Pessoas - SUPE 

 
 

Termo de Referência 
Consulta Pública para Contratação de Plano de Saúde Coletivo empresarial 

 

Termo de Referência – Plano de Saúde Coletivo empresarial - 2019                                                                                                                   3 / 22 

4 – DO LOCAL DE ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
Os serviços de plano de saúde serão prestados em âmbito nacional. 
 
Segue tabela com endereços das filiais da DATAPREV: 
 

LOGRADOURO COMPLEMENTO BAIRRO CIDADE UF CEP 

Rua Prof Álvaro Rodrigues, 460 Sala 1002 Botafogo RIO DE JANEIRO RJ 22280-040 
Av Santos Dumont, 3060 2º andar Aldeota FORTALEZA CE 60150-162 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01 
Blocos E/F 

4º andar SAS BRASILIA DF 70070-931 

Av Pres Getúlio Vargas, 47  Centro JOÃO PESSOA PB 58013-240 

Rua Jundiaí, 330 
4º/9º Empresarial A 
Gaspar Corporativo 

Tirol NATAL RN 59020-120 

Rua Padre Roma, 409  Centro FLORIANÓPOLIS SC 88010-090 
Rua Dr Manoel Vitorino, 343  BRÁS SÃO PAULO SP 03017-020 

 
* Sujeito a mudanças de endereços ou inclusões de novos endereços. 

 
5 – DOS BENEFICIÁRIOS:  
 
5.1. São considerados beneficiários titulares: 
 
5.1.1. Os empregados ativos, sendo assim considerados os efetivos, os extraquadros e os cedidos para 
a empresa (empregados oriundos de outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal). 
 
5.2. São considerados beneficiários dependentes: 
 
5.2.1. cônjuges ou companheiro (a) de união estável, inclusive os do mesmo sexo; 
5.2.2. filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros menores de 21 (vinte e um) anos de idade; 
5.2.3. 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; 
5.2.4. filhos ou enteados solteiros maiores de vinte e um anos incapacitados permanentemente para o 
trabalho;  
5.2.5. os menores sob tutela ou curatela. 
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6 – ESTIMATIVA DE BENEFICIÁRIOS:  
 
 

FAIXA ETÁRIA TITULARES DEPENDENTES 

00-18 0 1638 

19-23 0 349 

24-28 32 94 

29-33 300 181 

34-38 536 241 

39-43 405 206 

44-48 268 160 

49-53 358 198 

54-58 484 214 

59 ou + 512 249 

SUBTOTAL 2895 3530 

TOTAL 6425 
 
 

 
A estimativa acima foi feita de acordo com o número de empregados atual e seus dependentes. 
Atualmente, 3.957 dos beneficiários acima participam do plano de saúde oferecido pela empresa. 
 
Não há garantia de migração dos beneficiários do plano atual para qualquer um dos planos oferecidos 
a serem ofertados pela conveniada. 
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7 – SINISTRALIDADE:  
       

UF SINISTRALIDADE 
QTDE DE BENEFICIÁRIOS - 

DATAPREV NO ESTADO 
CE 129,77% 459 
DF 138,75% 1146 
PB 133,45% 569 
RJ 76,24% 3690 
RN 73,85% 347 
SC 65,63% 375 
SP 120,41% 700 

 
 
* A tabela de sinistralidade acima considera também como dependentes pais e mães. De acordo com 
o item 5, subitem 5.2, pais e mães não constam mais no rol de dependentes.  
 
* O período considerado para o levantamento acima é de janeiro a julho de 2019.  
 
 
8 – DA CARÊNCIA:  
 
8.1. Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos benefícios do Plano de 
Assistência à Saúde: 
 
8.1.1. dos empregados ativos da DATAPREV, que disporão do prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 
da contratação da operadora, para solicitarem as suas inclusões e dos seus dependentes, se for o caso, 
no Programa de Assistência à Saúde, ficando isentos de carência para usufruírem os serviços 
contratados; 
 
8.1.2. dos empregados ativos da DATAPREV que ingressarem nesta empresa após a data a que se refere 
o subitem 8.1.1, que disporão do prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos, contado da data em que 
iniciarem seu contrato de empregado, para solicitarem a sua inclusão e dos seus dependentes, se for o 
caso, no Programa de Assistência à Saúde, ficando, nesse caso, isentos de carência para usufruírem os 
serviços abrangidos. Após este prazo, os beneficiários cumprirão as seguintes carências: 
 
a) Consultas e exames clínicos e patológicos – 30 dias após o início da vigência da prestação dos 
serviços; 
 
b) Demais exames e tratamentos - 180 dias após o início da vigência da prestação dos serviços; 
 
c) Internações hospitalares - 180 dias após o início da vigência da prestação dos serviços; 
 
d) Partos - 300 dias após o início da vigência da prestação dos serviços; 
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e) Doenças e Lesões Pré-Existentes – 24 meses após o início da vigência da prestação dos 
serviços; e 
 
f) Casos de urgência, acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, e 
emergência, risco imediato à vida ou lesões irreparáveis – 24 horas após o início da vigência da 
prestação dos serviços. 
 
8.2. Isenção para atendimento em urgências e emergências 24 (vinte e quatro) horas após a inscrição; 
 
8.3. Isenção total da carência para filhos recém-nascidos, filhos naturais ou adotivos, inscritos até 30 
(trinta) dias após o nascimento ou adoção; 
 
8.4. 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 VIGÊNCIA: 
       
Pelo período 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, conforme Art. 71, 
caput, da Lei 13.303/16. 
 
11 – DO FATURAMENTO: 
 
O faturamento deverá ser feito até o 12º (décimo segundo) dia corrido de cada mês, com base nos 
beneficiários do plano regularmente inscritos no mês anterior. 
 
12 – DO PAGAMENTO: 
 
O pagamento deverá ser feito até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturamento. 

 
13 – 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. 
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14 – SIGILO E INVIOLABILIDADE: 
 
A operadora de plano de saúde vencedora do certame terá acesso a dados confidenciais, tais como: 
Matrícula, Nome, Nível Salarial, CPF, Data de Nascimento e Data de Admissão dos Empregados, 
Extraquadros e cedidos para a empresa.  A operadora de plano de saúde deverá comprometer-se a 
não repassar tais informações a outras instituições ou pessoas. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Constituem obrigações da contratada: 
 
15.1 – Viabilizar aos Beneficiários inscritos, por meio de sua rede de prestadores de serviço, os 
programas de assistência ambulatorial e hospitalar previstos no plano básico, em nível nacional, por 
intermédio da rede de serviços contratada; 
 
15.2 – Administrar o comando das inclusões, exclusões e reinclusões das contribuições mensais, assim 
como das participações no custeio dos serviços utilizados pelos beneficiários; 
 
15.3 – Fornecer o Cartão de Identificação aos Beneficiários do plano básico; 
 
15.4 – Manter sistema informatizado de controle e arrecadação de gastos; 
 
15.5 – Disponibilizar aos Titulares a relação de prestadores de serviço da Unidade da Federação onde 
residem; 
 
15.6 – Disponibilizar, trimestralmente, ao Titular do plano, extrato demonstrativo detalhado dos 
procedimentos utilizados pelos beneficiários, com a indicação do prestador de serviço e data de sua 
realização; 
 
15.7 – Designar uma pessoa responsável pelo relacionamento com a DATAPREV. 
 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
Constituem obrigações da DATAPREV: 
 
16.1 – Repassar para a operadora mensalmente os valores de contribuição como patrocinadora, 
contribuição do Titular e participação dos beneficiários pelo uso dos serviços; 
 
16.2 – Indicar um empregado da DATAPREV para ser o responsável pela gestão deste contrato junto à 
operadora; 
 
16.3 – Obter autorização expressa dos Titulares para consignar em folha de pagamento ou débito em 
conta corrente os valores decorrentes das contribuições e participações; 
 
16.4 – Informar aos empregados da DATAPREV o procedimento para inscrição nos planos 
administrados pela operadora contratada; 
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16.5 – Fornecer à operadora contratada relação de empregados aptos a se inscreverem nos Planos de 
Saúde; 
 
16.6 – Encaminhar à operadora contratada os formulários de inscrição de novos beneficiários (Titulares 
e Dependentes) com as informações necessárias para seu cadastramento e recebimento dos Cartões 
de Identificação de Beneficiários; 
 
16.7 – Fornecer, mensalmente, à operadora contratada, no período de 20 a 30 de cada mês, lista 
nominal de todos os Titulares e Dependentes excluídos da cobertura financeira da DATAPREV por 
qualquer motivo que lhes subtraia, definitiva ou temporariamente, o direito ao plano de saúde; 
 
16.8 – Recolher e devolver à operadora contratada os cartões de Identificação dos Beneficiários 
excluídos; 
 
16.9 – Encaminhar à operadora contratada, mensalmente, meio que permita identificar os Titulares 
inscritos, bem como possibilitar o comando dos descontos de contribuição e/ou participação nas 
despesas, quando estas operações forem realizadas pela operadora. 
 
 
17 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
Por inadimplência das cláusulas ou condições do contrato, a Seguradora vencedora do certame ficará sujeita 
a multa de 1,0% (um por cento) até o máximo de 10% (dez por cento), por descumprimento de qualquer das 
condições estabelecidas, calculada sobre o valor da fatura referente ao mês do fato gerador.  

Além das penalidades previstas citadas, o contratado fica sujeito às demais sanções civis e penais previstas 
em lei. 

 

18 – GESTÃO CONTRATUAL: 
 
18.1 - Gestor Técnico             - Coordenação Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem Estar – 
CGQV 

18.2 - Gestor Administrativo - Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de Contratos - DGFC 

18.2.1 - Fiscais Administrativos - DGFC 

 
 

19 – DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
A participação na licitação implica na aceitação, integral e irretratável do conteúdo deste Termo de 
Referência.  
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20 – 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. 
 
 
21 – ANEXOS: 
  

ANEXO I – Descrição dos serviços 

ANEXO II – Tabela beneficiários por sexo e faixa etária 

ANEXO III – Tabela beneficiários por Estado 

ANEXO IV - Modelo de Termo de Sigilo 

ANEXO V – Resumo características planos de saúde 
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ANEXO I 

 
 Descrição dos 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 
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        f) Procedimentos diagnósticos e terapêutica hemodinâmica 
        g) Procedimentos que exijam anestesia local, sedação ou bloqueio. 
 
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; 
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 X – órteses e próteses, registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico; 
 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 atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento 
ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso 
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terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente. 
 
Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, 
inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, estão obrigatoriamente 
cobertos. 

 
4. Inclusão e reinclusão de beneficiários 
 
I - Poderão aderir aos Planos de Assistência à Saúde apresentados pela operadora contratada pela 
DATAPREV os empregados ativos mediante manifestação expressa junto à área de Gestão de Pessoas 
da DATAPREV e à Administradora de Benefícios. 
 
II - É voluntária a adesão e a exclusão de qualquer beneficiário em plano de assistência à saúde  
de que trata este Termo de Referência. 
 
III - Os empregados ativos da DATAPREV e seus dependentes disporão do prazo de até 60 (sessenta) 
dias, contados da assinatura do contrato com a operadora, para aderirem aos Planos de Assistência à 
Saúde, ficando isentos de carência para usufruírem os serviços contratados. Após este prazo os 
beneficiários cumprirão as carências estabelecidas no item 8 deste Termo de Referência. 
 
IV - Os empregados que ingressarem na DATAPREV após a data de celebração do contrato disporão 
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que entrarem em exercício, para solicitarem a sua 
inclusão e dos seus dependentes, ficando, nesse caso, isentos de carência para usufruírem os serviços 
abrangidos. Após este prazo, os beneficiários cumprirão as carências estabelecidas no item 8 deste 
Termo de Referência. 
 
V - Na transferência de plano inferior para o plano superior (acomodação em quarto privativo) fica 
garantida a cobertura do padrão inferior até o cumprimento das carências do item 8 deste Termo de 
Referência; 
 
VI - A transferência de plano superior para o plano inferior (acomodação em enfermaria) poderá  
ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido nenhum ato cirúrgico que tenha demandado 
internação, num período inferior a 180 (cento e oitenta) dias da solicitação. 
 
VII - Os dependentes que adquirirem essa condição após a inclusão dos empregados ativos da 
DATAPREV no Plano de Assistência à Saúde (por casamento, nascimento, adoção de filho menor de 12 
(doze) anos, guarda ou reconhecimento de paternidade) terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
ininterruptos, a contar do fato gerador, para serem incluídos no citado Plano, sob pena do 
cumprimento da carência prevista. 
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VIII - Fica sujeita à carência prevista no item 8 a reinclusão de usuários, de qualquer natureza, cuja 
exclusão tenha sido solicitada por empregado ativo da DATAPREV. 
 
IX - Em nenhuma hipótese poderá o beneficiário usufruir mais de um plano de saúde custeado, 
mesmo que parcialmente. 
 
X - A solicitação de inscrição ou exclusão de beneficiários no Plano de Assistência à Saúde deverá 
atender o cronograma das administradoras/operadoras. O referido cronograma deverá ser 
apresentado no momento da assinatura do contrato. 
 
XI -  Caberá à DATAPREV solicitar ao titular para apresentar documentos que comprovem o vínculo dos 
empregados, indicando a relação de parentesco consanguíneo ou por afinidade dos dependentes com 
os empregados, quando solicitados pela operadora. 
 
5. Exclusão 
 
I - As exclusões de usuários do plano de assistência médico-hospitalar serão, tempestivamente, 
comunicadas à empresa prestadora dos serviços, pela Gerência de Gestão de Pessoas. A eventual 
utilização dos serviços após a exclusão do usuário será de responsabilidade exclusiva da conveniada; 
 
II - A exclusão do empregado implicará na exclusão de todos os seus dependentes;  
 
III - A exclusão do titular e demais beneficiários a ele vinculados do plano de assistência à saúde dar-
se-á pela ocorrência de evento ou ato que implique na suspensão, mesmo que temporária, de seus 
vencimentos, a partir do primeiro dia do mês subsequente à comunicação à conveniada, da publicação 
do ato oficial que estabelecer a sua nova condição, quando couber, nas seguintes hipóteses: 
 
a) demissão; 
 
b) redistribuição; 
 
c) cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
 
d) cancelamento voluntário da inscrição, solicitado pelo titular; 
 
e) falecimento; 
 
f) deslocamento do empregado para outro órgão ou entidade não coberto pelo respectivo plano, 
observado o disposto no art. 30 da Lei 9.656/98; 
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g) quando deixar de atender às condições de dependência estabelecidas no item 5.2. 
 
h) fraude ou inadimplência. 
 
IV - É da responsabilidade do empregado solicitar, formalmente, à Gerência de Administração de 
Pessoas, por intermédio de formulário próprio, a exclusão de seus dependentes, quando cessarem as 
condições de dependência; 
 
V - Na hipótese de vacância e de falecimento do titular, dependente ou agregado a cobrança da 
mensalidade será efetuada de forma proporcional até o dia do evento; 
 
VI - O empregado excluído será responsável pela devolução imediata de sua identificação, bem como 
da de seus dependentes, à área de Gestão de Pessoas; 
 
VII - No caso de licença sem remuneração, afastamento legal ou em caso de suspensão temporária de 
remuneração ou proventos, o empregado será excluído, juntamente com os demais beneficiários a ele 
vinculados, do plano de assistência à saúde, podendo optar por permanecer no plano de saúde, 
devendo assumir integralmente, durante o período da licença, afastamento ou suspensão, o respectivo 
custeio das despesas. 
 
VIII - As hipóteses abaixo discriminadas constituem exclusões, as quais terão o pagamento da 
mensalidade efetuado até a data da comunicação do evento pelo empregado: 
 
a) separação judicial ou divórcio; 
 
b) cancelamento de união estável; 
 
IX - Caberá ao empregado entregar à área de Gestão de Pessoas formulário de exclusão; 
 
X - A não observância do item anterior desobriga a conveniada de efetuar a exclusão retroativa, 
devendo o empregado arcar com os valores devidos; 
 
XI - No caso dos dependentes legais, filhos ou enteados, que porventura percam a condição de 
estudante por ocasião do término da faculdade ou quando completarem 24 anos, a exclusão ou 
transferência para a condição de dependente especial será efetuada no mês subsequente ao da data 
do evento; e 
 
XII - Quando houver mudança na faixa etária do beneficiário dependente especial que implique em 
aumento na mensalidade, a majoração vigorará a partir do mês subsequente ao da data de aniversário 
do dependente. 
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ANEXO II 
 
 
Tabela beneficiários por sexo e faixa etária 
 

FAIXA ETÁRIA 
TITULAR DEPENDENTE 

TOTAL 
M F M F 

0 A 18 anos 0 0 825 813 1.638 

19 a 23 anos 0 0 165 184 349 

24 a 28 anos 23 9 29 65 126 

29 a 33 anos 255 45 14 167 481 

34 a 38 anos 439 97 17 224 777 

39 a 43 anos 299 106 25 181 611 

44 a 48 anos 196 72 20 140 428 

49 a 53 anos 227 131 36 162 556 

54 a 58 anos 309 175 46 168 698 

59 ou mais 359 153 107 142 761 

TOTAL 2.107 788 1.284 2.246 6.425 
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ANEXO III 

 
 Tabela beneficiários por Estado 
 

 

FAIXA ETÁ-
RIA 

CE DF PB RJ RN SC SP TOTAL 

0 A 18 anos 152 296 178 708 74 118 112 1.638 

19 a 23 anos 27 50 15 217 3 8 29 349 

24 a 28 anos 9 31 7 52 14 4 9 126 

29 a 33 anos 34 109 49 135 94 28 32 481 

34 a 38 anos 109 126 129 228 59 82 44 777 

39 a 43 anos 56 103 62 276 27 61 26 611 

44 a 48 anos 35 67 23 222 13 24 44 428 

49 a 53 anos 38 81 8 323 8 31 67 556 

54 a 58 anos 41 55 20 458 10 29 85 698 

59 ou  mais 54 49 13 533 7 26 79 761 

TOTAL 
555 967 504 3.152 309 411 527 6.425 
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ANEXO IV 

MODELO DE TERMO DE SIGILO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /20xx 

PROCESSO Nº /20xx 

 

TERMO DE SIGILO VINCULADO AO CONTRATO XXX 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações 
a serem observadas pela contratada, doravante denominada PARTE RECEPTORA, no que diz respeito ao 
trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela contratante, doravante denominada PARTE REVELA-
DORA, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do Contrato Principal celebra-
do entre as partes. 

 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Contrato principal Contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo de 
Sigilo se vincula. 

Informação 

Conjunto de dados organizados de acordo com procedi-
mentos executados por meios eletrônicos ou não, que pos-
sibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada 
de decisão. 

Informação sigilosa 
Aquelas que estão submetidas à restrição de acesso públi-
co, cujo conhecimento e divulgação estão regidos por esse 
instrumento. 

Informação pública 
Aquelas cujo acesso é irrestrito, obtidas por divulgação 
pública, observados os canais oficiais autorizados para tal. 

Sigilo 
Propriedade de que a informação não seja disponibilizada 
ou revelada a pessoa física ou jurídica, sistema, órgão ou 
entidade não autorizada e credenciada. 
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Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

 

§1º Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação, revelada a outra parte por 
razão da execução do contrato, contendo ou não marcação ou rótulo de grau de sigilo. O termo “in-
formação” abrangerá toda informação escrita (tal como matrícula, nome, nível salarial, valor do salário, 
CPF, data de nascimento e data de admissão dos Empregados, Extraquadros, Dirigentes, Requisitados, 
Jovens Aprendizes e Estagiários), verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de 
qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível; informações sobre as atividades da contra-
tante e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao Contrato 
Principal, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a 
PARTE RECEPTORA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em 
razão das atuações de execução do Contrato Principal celebrado entre as partes. 

 

§2º A PARTE RECEPTORA compromete-se a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar ou dar co-
nhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado en-
volvido direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal, em qualquer nível hierárquico de 
sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restrin-
gem estritamente ao cumprimento do Contrato Principal. 

 

§3º As estipulações e obrigações contidas neste Termo não serão aplicadas a qualquer informação que seja 
comprovadamente de domínio público, exceto se decorrer de ato ou omissão do beneficiado ou te-
nha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos ao presente instrumento ou 
ainda informações resultantes de pesquisa pelo beneficiado. 

 

 

Cláusula Quarta – DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE 

 

§1º A PARTE RECEPTORA se obriga a: 

 

a) Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do 
impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divul-
gação ou utilização das informações sigilosas por seus agentes, representantes ou por terceiros; e 

 

b) Comunicar à PARTE REVELADORA, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, ca-
so tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendi-
mento obrigatório determinado por órgão competente. 
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Cláusula Quinta – DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

§1º A PARTE RECEPTORA se compromete e se obriga a utilizar a informação sigilosa revelada pela PARTE 
REVELADORA exclusivamente para os propósitos da execução do Contrato Principal, em conformida-
de com o disposto neste deste Termo. 

 

§2º A PARTE RECEPTORA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem 
o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA. 

 

§3º A PARTE RECEPTORA se compromete a obter o aceite formal dos funcionários que atuarão direta ou 
indiretamente na execução do Contrato Principal sobre a existência deste Termo bem como da natu-
reza sigilosa das informações e dar ciência a PARTE REVELADORA dos documentos comprobatórios 
quando solicitado. 

 

§4º A PARTE RECEPTORA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias a proteção da informação sigi-
losa, bem como para evitar e prevenir a revelação a terceiros. 

 

§5º A PARTE RECEPTORA deverá, quando requerido pela PARTE REVELADORA, proceder com o imediato 
descarte de forma irreversível, incluindo todas e quaisquer cópias eventualmente existentes em qual-
quer suporte de todas as informações sigilosas sob sua custódia referentes ao contrato principal. 

 

Cláusula Sexta – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§1º Surgindo divergências quanto a interpretação do acordo pactuado neste instrumento ou quanto a exe-
cução das obrigações dele decorrentes ou, se constatados casos omissos, as partes buscarão solucio-
nar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade e da eco-
nomicidade. 

 

§2º O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em caso de dúvida, e salvo expressa determinação 
em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre 
as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

Ao assinar o presente instrumento, a PARTE RECEPTORA manifesta sua concordância no sentido de que: 
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a) O não exercício, por qualquer uma das Partes, de direitos assegurados neste instrumento não importará 
em renúncia aos mesmos, sendo considerado como mera tolerância para todos os efeitos de direito; 

 

b) Todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pela legislação e regulamenta-
ção brasileiras pertinentes; 

 

c) O presente Termo somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes; 

 

d) Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a PARTE RECEP-
TORA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste Termo de 
Sigilo, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipifi-
cadas neste instrumento; 

 

e) O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações dispo-
nibilizadas para a PARTE RECEPTORA, serão incorporados a este Termo, passando a fazer dele parte 
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as infor-
mações iniciais disponibilizadas; e 

 

f) Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas afiliadas, nem 
em obrigação de divulgar informações sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de celebra-
rem qualquer outro acordo entre si. 

 

Cláusula Oitava – VIGÊNCIA 

 

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de início 
das atividades pertinentes ao Contrato Principal, mantendo-se em vigor por prazo indeterminado, a não ser 
que haja disposição em contrário por escrito, estipulada pela PARTE REVELADORA mesmo após o término 
do Contrato Principal ao qual está vinculado. 

 

Rio de Janeiro, _____________de__________________________de______________. 
 

 

EMPRESA DE TECNOLOGIA E         
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 

DATAPREV 

 

 

XXXXXXX 
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ANEXO V 

 
 Resumo características planos de saúde 

Atualmente, a Dataprev é atendida pela GEAP – Autogestão em Saúde 
RESUMO CARACTERÍSTICAS PLANO DE SAÚDE 

 
 

Características principais dos planos 

Carências      - Isenção total da carência para novos titulares, dependentes e agregados no prazo de 60 dias após a data de admissão; 
- Isenção para atendimento em urgências e emergências 24 horas após a inscrição; 
- Isenção total da carência para filhos recém-nascidos inscritos até 30 dias após o nascimento, em parto realizado na rede credenciada; 
- Isenção parcial da carência quando houver portabilidade de outros planos de saúde. 

Contribuição - desconto em folha de pagamento.  Na impossibilidade do desconto, pagamento através de título bancário. 

Copatrocínio - A empresa complementa as contribuições dos titulares e dependentes regularmente inscritos. 

Coparticipação - Percentual sobre os serviços utilizados, de acordo com a Tabela de preços da GEAP.  
                           - Desconto da participação utilizada limitada em até 10% da remuneração mensal. 
                           - Saldo devedor corrigido pelo INPC/FVG. 

Sobre procedimentos Médicos Sobre procedimentos Odontológicos 

- Médicos e ambulatoriais - até R$ 190,00 = 30% 
                                             - acima de R$ 190,00 =15% 
 
- Internações - média 10% sobre o valor da fatura hopitalar.  
                       - valor da participação limitado a R$ 1.260,00 por fatura. 
 
- Internação psiquiátrica - 30% do valor da fatura hospitalar. 
- Uti móvel - R$ 5,00 por atendimento (somente no plano GEAPSaúde 
II) 

- Clareamento - 40% (p/ maiores de 17 anos) 
- Consultas - 30% 
- Internação odontológica - 90% a 10% 
- Procedimentos em dentistica, endodontia, periodontia e radiografias - 40% 
- Procedimentos em odontopediatria - 40% 
- Procedimentos de prevenção - isento 
- Próteses - 40% 

 
PROCEDIMENTOS ISENTOS de PARTICIPAÇÃO 

- Internações em Enfermaria 
- Quimioterapia, Radioterapia ou Hemodiálise 
- Medicação Oncológica 
- Programa de Gerenciamento de Casos - PGC 
- Programas de promoção e prevenção a saúde – Viva Melhor 

- Consultas ambulatoriais obstétricas e partos 
- Ultrassonografia obstétrica 
- Citologia oncótica 
- Mamografia 
- Procedimentos preventivos e curativos na odontologia. 

 
Dependentes CO PATROCINADOS pela DATAPAREV (núcleo familiar básico) 

- Cônjuge; 
- Ex-cônjuge,desde que não haja cônjuge ou companheiro(a) inscrito; 
- Companheiro(a) possuindo união estável comprovada ou dependência econômica do(a) Titular: 
- Companheiro(a) homoafetivo(a), com comprovação de vida em comum por 02 anos, no mínimo; 
- Filhos (as) até 21 anos e solteiros(as); 
- Filhos (as) até 24 anos, solteiros(as), estudantes em curso superior e dependentes econômicos do(a) Titular; 
- Enteados (as) até 21 anos, solteiros(as) e dependentes econômicos do(a) Titular; 
- Enteados (as) até 24 anos, solteiros(as), estudantes em curso superior e dependentes econômicos do(a) Titular; 
- Menores sob Guarda ou Tutelados até 21 anos, solteiros(as) e dependentes econômicos do(a) Titular; 
- Menores sob Guarda ou Tutelados até 24 anos, solteiros(as), estudantes em curso superior e dependentes econômicos do(a) Titular; 

 

RESUMO DA COBERTURA DOS PLANOS 

Plano Cobertura Odontologia Assistencia Social Carencia 

Plano I 

- Acomodação em Enfermaria 
- Cobertura do rol da ANS 
- Cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia 
- Transplantes de fígado e coração 

 
- 

- Políticas de Promoção da Saúde e 
prevenção de doenças 
- Atenção Domiciliar 

120 dias 

Plano II 

- Acomodação em Enfermaria 
- Cobertura do rol da ANS 
- Cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia 
- Transplantes de fígado e coração 

- Rol da ANS (Dentistica, 
endodontia, periodontia, 
odontopediatria e 
radiologia) 
- Clareamento Dental 

- Políticas de Promoção da Saúde e 
prevenção de doenças 
- Atenção Domiciliar 180 dias 

Plano III 

- Acomodação em Apartamento 
- Cobertura do rol da ANS 
- Cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia 
- Transplantes de fígado e coração 

- Rol da ANS (Dentistica, 
endodontia, periodontia, 
odontopediatria e 
radiologia) 
- Clareamento Dental 

- Políticas de Promoção da Saúde e 
prevenção de doenças 
- Atenção Domiciliar 180 dias 

Plano IV 

- Acomodação em Enfermaria ou Apartamento 
- Cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia 
- Cobertura do rol da ANS 
- Transplantes  
- UTI móvel 

- Rol da ANS (Dentistica, 
endodontia, periodontia, 
odontopediatria, radiologia) 
- Próteses 
- Clareamento dental 

- Políticas de Promoção e 
prevenção a Saúde 
- Auxílios financeiros 
- Programa de acesso a bens e 
serviços e Atenção Domiciliar 

90 dias 

  


