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PREÂMBULO

 

O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região/CRN9, autarquia sem fins lucra�vos, de interesse
público, órgão do Sistema CFN/CRN, com sede em Belo Horizonte, Rua Maranhão, 310, 4º andar, Santa
Efigênia, CEP: 30.150-330, torna público o Edital de Seleção Pública de ins�tuições, devidamente
autorizadas, para disponibilização de plano de saúde cole�vo por adesão voltado à população que
mantenha vínculo profissional, classista ou setorial com o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª
Região - CRN9, conforme critérios estabelecidos no presente instrumento e anexos.

 

1. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de ins�tuições, devidamente autorizadas,
para disponibilização de plano de saúde cole�vo por adesão voltado à população que mantenha vínculo
profissional, classista ou setorial com o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região - CRN9,
conforme critérios estabelecidos no presente instrumento e anexos.

1.2. As ins�tuições selecionadas terão sua par�cipação consignada em Termo de Acordo.



 

2. OBJETO DO TERMO DE ACORDO

2.1. Pelo presente instrumento, o CRN9 firmará Termo de Acordo com a(s) ins�tuição(ões)
selecionadas para, por si ou por empresas subcontratadas, desenvolver, implantar e gerir um programa
de assistência à saúde, voltado ao atendimento médico-hospitalar e odontológico à população que
mantenha vínculo profissional, classista ou setorial com o CRN9. (doravante "Beneficiários", conforme
definido na Cláusula 2 do Termo de Acordo).

2.2. Neste contexto, a(s) ins�tuição(ões)  disponibilizará(ão) aos Beneficiários os Planos por ela(s)
es�pulados, cujas condições e regras constam do Termo de Acordo, da Proposta Comercial e do
formulário u�lizados para a adesão dos beneficiários do CRN9 aos planos de atendimento médico e
hospitalar e odontológico.

2.3.  Adicionalmente, a(s) ins�tuição(ões) prestará(ão) consultoria ao CRN9 no planejamento,
implementação e gestão dos bene�cios ora contratados. A gestão de bene�cios consiste,
especificamente, na administração dos Planos de Assistência Médica Ambulatorial-Hospitalar e
Odontológica, ofertados na Proposta Comercial e escolhidos pelos beneficiários.

2.4. No âmbito dos serviços prestados pela(s) ins�tuição(ões), os Beneficiários contarão, ainda, com
acompanhamento de casos crônicos, monitoramento de grupo de risco, bem como com a execução de
programas de medicina preven�va, disponibilizados pelas operadoras / seguradoras contratadas pela(s)
ins�tuição(ões) para a prestação dos serviços de assistência à saúde.

 

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Oportunizar o acesso da população que mantenha vínculo profissional, classista ou setorial junto
ao CRN9 à programas de assistência à saúde, voltado ao atendimento médico-hospitalar e odontológico,
com a realização do presente Chamamento Público para que as ins�tuições do ramo apresentem suas
propostas para ofertar planos de saúde cole�vos por adesão.

 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1. Poderão par�cipar deste Edital as ins�tuições, devidamente autorizadas, com capacidade para
disponibilização de plano de saúde cole�vo por adesão voltado à população que mantenha vínculo
profissional, classista ou setorial com o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região - CRN9,
conforme critérios estabelecidos no presente instrumento e anexos.

 

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ACORDO

5.1. Para a celebração do termo de acordo, a Ins�tuição deverá atender aos seguintes requisitos:

a) apresentar contrato social e ter obje�vos de sua cons�tuição com atuação no segmento referente ao
objeto deste Chamamento Público ;

b) apresentar rol de planos de saúde, e respec�vos registros na Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, a serem ofertados para a população que mantenha vínculo profissional, classista ou setorial com o
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região - CRN9;

c) apresentar registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

d) apresentar cer�dões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida a�va
e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726/2016 (art. 34,
caput, inciso II, da Lei nº

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de acordo a Ins�tuição que:

a) não esteja regularmente cons�tuída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019/2014);



b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II,
da Lei nº 13.019/2014);

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membros de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou en�dade da administração pública federal, estendendo-se a vedação aos respec�vos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em
relação às en�dades que, por sua própria natureza, sejam cons�tuídas pelas autoridades referidas. Não
são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de polí�cas públicas (art.
39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 8.726/2016);

d) tenha �do as contas rejeitadas pela administração pública nos úl�mos 5 (cinco) anos, exceto se for
sanada a irregularidade que mo�vou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas es�ver pendente de
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019/2014);

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de par�cipação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019/2014, ou com
a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019/2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº
13.019/2014);

f) tenha �do contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos úl�mos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI,
da Lei nº 13.019/2014); ou

g) tenha, entre seus dirigentes, pessoas cujas contas rela�vas a parcerias tenham sido julgadas irregulares
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos úl�mos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que
tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019/2014).

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado des�nado a processar e julgar o presente chamamento
público, a ser cons�tuída por meio de portaria, devidamente publicada em meio oficial de comunicação,
previamente à etapa de avaliação das propostas, sendo assegurada a par�cipação de pelo menos um
servidor ocupante de cargo efe�vo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração
pública e um Conselheiro Efe�vo.

6.2. A Comissão será cons�tuída por 3 (três) membros.

6.3. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha relação profissional com a
Ins�tuição.

6.4. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a con�nuidade do
processo de seleção.

6.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado.

6.7. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a auten�cidade
das informações e documentos apresentados pelas en�dades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e
da transparência.

7. DA FASE DE SELEÇÃO

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

 

TABELA 1



ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZOS
1 Publicação do Edital de Chamamento Público 03/09/2021

2 Recebimento das Propostas das Ins�tuições, conforme item 7.5.4 do Edital de 04/09/2021 a
17/09/2021

3 Etapa de análise 20/09/2021
4 Divulgação do resultado preliminar das propostas/Ins�tuições classificadas. 21/09/2021

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. de 21/09/2021 a
28/09/2021

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 29/09/2021

7 Homologação e publicação do resultado defini�vo da fase de seleção, com divulgação
das decisões recursais proferidas (se houver) 30/09/2021

 

7.2. Em razão da conveniência e oportunidade, os prazos estabelecidos para as análises de propostas e
recursos e respec�va publicação do resultado, a qualquer momento, poderão ser re�ficados, observando
os prazos legais e respeitando os prazos que tenham �do a sua contagem iniciada. Eventuais alterações
serão divulgadas no sí�o ins�tucional.

7.4 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.

7.4.1 O presente Edital será divulgado em página do sí�o eletrônico oficial do CRN9 - www.crn9.org.br,
com prazo mínimo de 10(dez) dias para a data final da apresentação das propostas, contado da data de
publicação do Edital.

7.5 Etapa 2: Envio das propostas pelas Ins�tuições.

7.5.1. As propostas serão apresentadas pelas Ins�tuições, por meio de envio no e-mail
licitacao@crn9.org.br até às 23h59min do dia 17/09/2021, horário de Brasília.

7.5.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela
administração pública federal.

7.5.3. Cada ins�tuição poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma
proposta dentro do prazo, será considerada apenas a úl�ma proposta enviada para análise.

7.5.4. Observado o disposto no item 7.6.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as
seguintes informações:

a) dados de iden�ficação da ins�tuição, como razão social, número do CNPJ, endereço e contatos
(telefônico e e-mail);

b) rol de planos de saúde a serem ofertados e respec�vos registros na Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS;

c) as condições comerciais, os �pos de planos de saúde, suas coberturas, preços e critérios de reajuste;

d) registro, na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, da ins�tuição par�cipante do presente
Chamamento Público;

e) área de abrangência dos planos ofertados;

7.6 Etapa 3: Análise

7.6.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas
pelas ins�tuições candidatas. A análise e o julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão
de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.

7.6.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das
propostas e divulgação do resultado do processo de seleção.



7.6.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos
na Tabela 2 abaixo.

7.6.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios, escalas e pesos
estabelecidos no quadro abaixo:

Tabela 2

CRITÉRIOS Adequado Não
adequado

Rol de planos de saúde e respec�vos registros na Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS   

As condições comerciais, os �pos de planos de saúde, suas coberturas, preços e critérios
de reajuste   

Registro, na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, da ins�tuição par�cipante do
presente Chamamento Público   

Área de abrangência do(s) plano(s) ofertado(s)   

7.6.5. Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cujo resultado seja pelo “não adequado” em quaisquer dos itens da Tabela 2.

b) que estejam em desacordo com o Edital, considerados os itens da Tabela 2 e os requisitos previstos
neste instrumento.

7.6.6. As propostas não eliminadas serão classificadas concomitantemente, sem ordem de classificação;

7.7. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.

7.7.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sí�o
oficial do CRN9, iniciando-se, assim, o prazo para recurso.

7.8. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

7.8.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

7.8.2. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726/2016, os par�cipantes que desejarem recorrer contra o
resultado preliminar deverão apresentar recurso administra�vo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº
9.784/1999).

7.8.3. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. Considera-se, para a interposição dos
recursos, horário de Brasília.

7.8.4. Os recursos serão apresentados por meio de envio no e-mail licitacao@crn9.org.br

7.8.5. Interposto recurso, dar-se-á ciência dele, por meio eletrônico.

7.9. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

7.9.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

7.9.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco)
dias corridos, contados do recebimento do recurso, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso
à autoridade superior, para análise e decisão, com as informações necessárias à decisão final.

7.9.3. A decisão final do recurso, devidamente mo�vada, deverá ser proferida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A mo�vação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consis�r em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
Não caberá novo recurso contra esta decisão.

7.9.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam
e expiram exclusivamente em dia ú�l no âmbito do órgão ou en�dade responsável pela condução do
processo de seleção.



7.9.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento.

7.10. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado defini�vo da fase de seleção, com divulgação das
decisões recursais proferidas.

7.10.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o órgão ou
a en�dade pública federal deverá homologar e divulgar, no seu sí�o eletrônico oficial, as decisões
recursais proferidas e o resultado defini�vo do processo de seleção.

7.10.2. A homologação não gera, por si só, de forma automá�ca, direito para as ins�tuições à celebração
da parceria.

7.10.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única ins�tuição com proposta
“não eliminada” e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração pública poderá dar
prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:

 

Tabela 3
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1
Convocação da(s) Ins�tuição(ões) classificada(s) para apresentação da Proposta Comercial com

as condições comerciais, os �pos de planos de saúde, suas coberturas, preços e critérios de reajuste, a
qual integrará o Termo de Acordo.

2 Convocação da(s) Ins�tuição(ões) classificada(s) para celebração do Termo de Acordo.
3 Publicação do extrato do termo de acordo no Diário Oficial da União.

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O presente Edital será divulgado em página do sí�o eletrônico oficial do CRN9 (www.crn9.org.br),
com prazo mínimo de 10 (dez) dias para a data final da apresentação das propostas, contado da data de
publicação do Edital.

9.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 3 (três) dias da
data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@crn9.org.br ou por
pe�ção dirigida ou protocolada no endereço da sede do CRN9.

9.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus
anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 3(três) dias da data-limite para envio da
proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@crn9.org.br. A resposta às
impugnações caberá à Comissão de Seleção.

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As
respostas às impugnações e os esclarecimentos serão juntados nos autos do processo de Chamamento
Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

9.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

9.6. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo
ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer
natureza.

9.7. O proponente é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele con�das poderá acarretar a eliminação da
proposta apresentada, a aplicação das sanções administra�vas cabíveis e a comunicação do fato às



autoridades competentes, inclusive para apuração do come�mento de eventual crime. Além disso, caso a
descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº
13.019/2014.

9.8. A administração pública não cobrará das ins�tuições concorrentes taxa para par�cipar deste
Chamamento Público.

9.9. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à
par�cipação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das en�dades concorrentes, não
cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.

9.10. O CRN9 não se responsabiliza pelo envio online da documentação exigida, por problemas com o
serviço de entrega de correspondência, por falta de energia elétrica, por casos fortuitos ou de força
maior, bem como pelas inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos e os
consequentes prejuízos ao atendimento do disposto neste Edital, em especial os prazos definidos.

9.11. Os instrumentos celebrados terão sua eficácia condicionada à publicação do respec�vo extrato no
Diário Oficial da União, que será providenciado pelo CRN9, no prazo de até 10 (dez) dias a contar de sua
assinatura.

9.12. Para o presente termo de acordo não está prevista a aquisição de bens permanentes. Em restando
obras remanescentes, se des�narão a sorteios futuros.

9.13. Integram o presente edital:

Anexo I - Minuta do Termo de Acordo

Belo Horizonte, 03 de Setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em
02/09/2021, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0448869 e
o código CRC 34B100BF.

ANEXO I - TERMO DE ACORDO

Pelo presente termo de acordo de um lado, doravante qualificado AUTARQUIA-CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG, autarquia federal, com sede na Rua Maranhão, 310, Ed.
Celta, 4º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG,  inscrição no CNPJ: 08.641.589/0001-19, neste ato
representada por seu Presidente LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR, brasileiro, nutricionista, CRN9 nº 0947 e
por sua Diretora Tesoureira REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileira, nutricionista, CRN9 nº 0901 e de
outro, doravante qualificada INSTITUIÇÃO, ........................................,  com sede na
...................................................., inscrita   no   CNPJ: ........................., representada por seu
representante legal Sr. .............................................., CPF/RG: nº ............................., têm entre si justos e
contratados o que segue:

 

1 - DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento, a AUTARQUIA firma Termo de Acordo com a INSTITUIÇÃO para, por si ou
por empresas subcontratadas, desenvolver, implantar e gerir um programa de assistência à saúde,
voltado ao atendimento médico-hospitalar e odontológico à população que mantenha vínculo

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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profissional, classista ou setorial com a AUTARQUIA (doravante "Beneficiários", conforme definido na
Cláusula 2 abaixo).

1.2. Neste contexto, a INSTITUIÇÃO  disponibilizará aos Beneficiários os Planos por ela es�pulados, cujas
condições e regras constam do presente Termo de Acordo, da Proposta Comercial e do formulário
u�lizados para a adesão dos beneficiários da AUTARQUIA aos planos de atendimento médico e
hospitalar e odontológico.

1.3.  Adicionalmente, a INSTITUIÇÃO prestará consultoria à AUTARQUIA no planejamento, implementação
e gestão dos bene�cios ora contratados. A gestão de bene�cios consiste, especificamente, na
administração dos Planos de Assistência Médica Ambulatorial-Hospitalar e Odontológica, ofertados na
Proposta Comercial e escolhidos pelos beneficiários.

1.4. No âmbito dos serviços prestados pela INSTITUIÇÃO, os Beneficiários contarão, ainda, com
acompanhamento de casos crônicos, monitoramento de grupo de risco, bem como com a execução de
programas de medicina preven�va, disponibilizados pelas operadoras / seguradoras contratadas pela
INSTITUIÇÃO para a prestação dos serviços de assistência à saúde.

 

2 - DOS BENEFICIÁRIOS

2.1. Apenas serão admi�dos como Beneficiários Titulares do presente Termo de Acordo os Associados
que mantenham vínculo profissional, classista ou setorial com a AUTARQUIA.

2.2. São sujeitos beneficiados pelo objeto do Termo de Acordo, os "Beneficiários":

2.2.1. Titulares

a) os profissionais registrados no CRN9;

2.2.2. Dependentes dos Titulares

a) Cônjuge e o(a) companheiro(a), desde que comprovada união estável como en�dade familiar;

b) Filhos e enteados solteiros, menores de 21  (vinte e um) anos;

c) Filhos e enteados, maiores de 21 (vinte e um) anos, enquanto durar a invalidez; e

d) Filhos e enteados maiores de 21 (vinte e um) anos e menores de 25 (vinte e cinco) anos, solteiros, que
estejam realizando curso de graduação em nível superior, de pós-graduação ou curso técnico reconhecido
pelo Ministério da Educação.

 

3 - DO PRAZO DE VALIDADE 

 

3.1. O presente termo de acordo terá validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em
...../...../...... e encerrando-se em ...../...../...... .

3.2. O Termo de Acordo poderá ter sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite
de 60 (sessenta) meses desde que em consonância com o art. 57 da Lei 8.666/93,

 

4 – DA PROTEÇÃO DE DADOS

4.1 As partes se comprometem a tratar os Dados Pessoais envolvidos na confecção e necessários à
execução do presente instrumento, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se
des�nam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e
proteção de dados, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de
Dados”).

4.2 Para fins deste instrumento, (i) “Dados Pessoais" significam todas as informações tratadas pela
AUTARQUIA em razão deste instrumento em qualquer forma tangível ou intangível, ou que pessoalmente
iden�fiquem ou tornem iden�ficáveis qualquer empregado, cliente, agente, usuário final, fornecedor,



contato ou representante da INSTITUIÇÃO, (ii)“Dados Pessoais Sensíveis” são dados que dispõem sobre
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião polí�ca, filiação a sindicato ou a organização de
caráter religioso, filosófico ou polí�co, dado referente à saúde ou à vida sexual, ou dado gené�co ou
biométrico, quando vinculado a uma  pessoa natural, e (iii) “Tratamento” significa toda operação
realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção,  recepção,  classificação, 
u�lização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração.

4.3 A AUTARQUIA assegura que, caso os Dados Pessoais sejam tratados por terceiros (incluindo
subcontratados, agentes autorizados, filiadas, coligadas, subsidiárias, controladora e controladas), esses:
(i) estão obrigados a ter o mesmo nível de proteção aos Dados Pessoais estabelecidos neste Instrumento
e requeridos para a AUTARQUIA e (ii) somente poderão realizar o tratamento para atender a(s)
finalidade(s) para a(s) qual(is) o dado foi originalmente coletado e/ou compar�lhado. De qualquer forma,
a AUTARQUIA, independentemente de estar na condição de operador ou controlador, será responsável,
no limite disposto pela legislação aplicável, pelas ações e omissões realizadas por tais terceiros rela�vas
ao Tratamento dos Dados Pessoais.

4.4 Quando exis�rem operações de Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis, incluindo os dados
relacionados à saúde e aos procedimentos realizados, a Parte envolvida deve garan�r que as proteções
técnicas apropriadas e aptas a manter a integridade, confidencialidade, disponibilidade e segurança
destas informações sejam implementadas, incluindo, mas não se limitando às operações de criptografia.
As Partes concordam em realizar o Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis apenas e quando
estritamente necessário para cumprir as disposições contratuais ou obrigações legais decorrentes do
presente Instrumento.

4.5 É expressamente proibido remover, copiar, transferir ou de outra forma extrair Dados Pessoais
(simples ou sensíveis) para plataformas externas à originalmente u�lizada, comprometendo-se as Partes
a garan�r que seus diretores, funcionários e colaboradores cumpram com tal restrição, salvo por acordo
escrito entre as Partes, hipótese na qual será requerida a apresentação de garan�as suficientes que os
Dados Pessoais extraídos sejam  u�lizados  dentro  das  finalidades  expressas  neste  Instrumento  e  nos
 demais instrumentos aplicáveis à operação, e de que a extração ou interconexão pretendida atenda aos
critérios mínimos de segurança e confiabilidade estabelecidos pela Parte que compar�lhou os dados.

4.6 A AUTARQUIA deverá ainda:

(i) tomar medidas razoáveis para informar sua equipe de trabalho sobre as responsabilidades e
confiabilidade resultantes da Lei Geral de Proteção de Dados;

(ii) no�ficar prontamente a INSTITUIÇÃO por escrito, bem como os �tulares dos dados, quando cabível,
sempre que souber ou suspeitar que ocorreu um incidente de segurança, ou uma violação à Lei Geral de
Proteção de Dados ;

(iii) inves�gar incidentes de segurança, tomando todas as medidas necessárias para eliminar ou conter
eventual exposição, bem como quaisquer danos que possam recair sobre a INSTITUIÇÃO, inclusive
cooperando com os esforços de inves�gação e remediação da INSTITUIÇÃO, se comprometendo, ainda, a
fornecer qualquer �po de documento  e  informação solicitada pela INSTITUIÇÃO com o intuito de mi�gar
os referidos danos;

(iv) envidar esforços razoáveis para garan�r a integridade, disponibilidade e confidencialidade das
informações tratadas em todas as circunstâncias, na medida em que tenha capacidade de fazê-lo;

(v) manter devidamente atualizados os registros das operações de Tratamento de Dados Pessoais, que
conterá a categoria dos dados tratados, os sujeitos envolvidos na a�vidade, qual a finalidade das diversas
a�vidades de Tratamento realizadas e por quanto tempo os Dados Pessoais serão processados e
armazenados após o cumprimento de sua finalidade originária,

(vi) assegurar que as informações pessoais tratadas em razão da finalidade celebrada neste instrumento
permaneçam corretas e devidamente atualizadas, devendo as informações desatualizadas serem
imediatamente corrigidas ou excluídas, e



(vii) cooperar razoavelmente com a INSTITUIÇÃO na definição de uma solução para implementar os novos
requisitos de proteção e segurança aos Dados Pessoais, caso  assim  a  legislação  vier  a  exigir;  e  

(viii)  permi�r  que  a  INSTITUIÇÃO, ou seus representantes devidamente autorizados, desde que com
aviso prévio razoável, inspecionem e/ou auditem suas dependências, para verificar se suas a�vidades
estão em conformidade com o disposto no Instrumento.

4.7 Caso seja necessária a transferência internacional de Dados Pessoais para o cumprimento  do
 presente  Instrumento,  a  AUTARQUIA  deverá  informar  previamente  a INSTITUIÇÃO e garan�r a
implementação das medidas de segurança necessárias para a garan�a da confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos Dados Pessoais transferidos, de acordo com as obrigações expressas pelas legislações
cabíveis e pelas boas prá�cas de segurança ciberné�ca.

4.8 A AUTARQUIA se compromete ainda a: a) não reter quaisquer Dados Pessoais fornecidos ou de
�tularidade da INSTITUIÇÃO por um período superior ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade nos termos do presente Instrumento e/ou para o cumprimento das suas obrigações legais,
conforme permi�do pela lei aplicável; b) após finalizado o Instrumento por qualquer causa,
apagar/destruir com segurança (mediante confirmação por escrito), ou devolver à INSTITUIÇÃO  (quando
 solicitado)  todos  os  documentos  que  contenham  Dados Pessoais, a que tenha �do acesso durante a
celebração e/ou execução do presente Instrumento, bem como qualquer cópia destes, seja de forma
�sica ou eletrônica, a menos que a sua manutenção seja exigida ou assegurada pela legislação vigente; c)
não tratar Dados Pessoais em local diferente do estabelecido pelas Partes; e d) colaborar com a
INSTITUIÇÃO para que este garanta o integral cumprimento das disposições previstas na Lei Geral de
Proteção de Dados.

4.9 A AUTARQUIA se compromete ainda a auxiliar a INSTITUIÇÃO no atendimento das requisições
realizadas por �tulares de dados, providenciando, de forma imediata, ou no máximo em 72 (setenta e
duas) horas: (i) a confirmação da existência do Tratamento; (ii) o acesso aos Dados Pessoais tratados; (iii)
a correção dos Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, o bloqueio
ou a eliminação dos Dados Pessoais; (v) a portabilidade dos Dados Pessoais;

(vi) a informação sobre as en�dades públicas e privadas com as quais foi realizado o compar�lhamento
de dados; (vii) a informação das consequências da revogação do consen�mento; e (viii) a informação dos
fatores que levaram a uma decisão automa�zada.

4.10 A AUTARQUIA declara ter a ciência de que qualquer violação às regras previstas nesta cláusula, seja
por parte de pessoas naturais (ainda que terceirizadas) ou pessoas jurídicas, seja por ato do próprio da
AUTARQUIA, será considerada uma violação contratual, sujeitando o infrator, sem prejuízo das
cominações legais, às sanções apropriadas e cabíveis a cada caso; sejam elas civis, administra�vas e/ou
criminais, sempre em conformidade com a legislação brasileira e/ou com este Instrumento.

4.11 A AUTARQUIA concorda ainda em auxiliar e prestar suporte à INSTITUIÇÃO  no  caso  de
 reclamações,  danos,  responsabilidades,  despesas,  multas  e perdas resultantes do Tratamento, ou
qualquer outra situação que exija o pagamento de valores pecuniários, desde que os eventos que
levaram a tais consequências guardem qualquer relação com: (i) uma falha da AUTARQUIA, ou de
terceiros por este contratados, em cumprir com as disposições expostas neste instrumento; (ii) exposição
acidental ou proposital de Dados Pessoais; e (iii) omissão ou negligência do CONTRATADO ou de terceiros
por este contratados em cumprir com as disposições expostas neste instrumento.

4.12 Não obstante qualquer disposição em contrário, as obrigações definidas neste Instrumento,
perdurarão enquanto a AUTARQUIA con�nuar a ter acesso, es�ver na posse, adquirir ou realizar qualquer
operação de Tratamento aos Dados Pessoais ob�dos em razão da relação contratual com a INSTITUIÇÃO,
mesmo que todos os instrumentos entre a AUTARQUIA e a INSTITUIÇÃO �verem expirado ou sido
rescindidos.

4.13 Caso a AUTARQUIA seja des�natário de qualquer ordem judicial ou comunicação oficial que
determine o fornecimento ou divulgação de informações pessoais, deverá no�ficar a INSTITUIÇÃO, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o ocorrido, oportunizando a adoção, em tempo hábil,
de medidas legais para impedir ou mi�gar os efeitos decorrentes da divulgação dos Dados Pessoais
relacionados a esta requisição ou objetos desta.



4.14 Caso alguma Parte seja demandada por qualquer pessoa, autoridade  ou AUTARQUIA, pública ou
privada, em razão de vazamento de dados sob armazenamento, administração ou tratamento pela
contraparte, fica garan�do  o  direito  de denunciação da lide, nos termos do ar�go 125, II, do Código de
Processo Civil.

 

5 - DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO

5.1. Fica designado como fiscal da execução deste termo o Sr. Jackson Silva Paulo Ferreira, representante
do CRN9 que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único - Caso as decisões e providências ultrapassem a competência do representante, estas
deverão ser solicitadas aos superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTARQUIA

6.1. Cons�tuem obrigações da AUTARQUIA:

I - Atestar, através de servidor competente, o efe�vo cumprimento das obrigações assumidas no presente
instrumento.

II - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito
cumprimento, sob os aspectos quan�ta�vos e qualita�vos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à INSTITUIÇÃO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corre�vas.

III - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela INSTITUIÇÃO;

IV - Comunicar à INSTITUIÇÃO qualquer falha e/ou irregularidade na execução do objeto.

V - Exercer o acompanhamento e controle sobre as obrigações;

VI - Informar à INSTITUIÇÃO toda e qualquer modificação no vínculo profissional (i) dos Beneficiários com
a AUTARQUIA; (ii) bem como da cessação do vínculo de tais Beneficiários com a AUTARQUIA.

VII - Responder os ques�onamentos e consultas formulados pela INSTITUIÇÃO quanto à regularidade do
vínculo dos Beneficiários Titulares com a AUTARQUIA e quanto à eventual inclusão ou exclusão de
Beneficiários. 

VIII - Permi�r aos profissionais da INSTITUIÇÃO o acesso às dependências da AUTARQUIA, mediante
prévia autorização, para orientar e explicar aos Beneficiários os procedimentos para u�lização e normas
de funcionamento dos bene�cios oferecidos em decorrência do presente Termo de Acordo.

IX - Comprovar a sua legi�midade para disponibilizar aos seus inscritos Plano Privado de Assistência à
Saúde Cole�vo por Adesão.

X- Assegurar aos Beneficiários o conhecimento das informações e condições previstas no presente Termo
de Acordo.

 

 7 - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO

7.1. Cons�tuem obrigações da INSTITUIÇÃO:

I - Cumprir fielmente as obrigações dispostas neste termo, obedecendo rigorosamente às especificações
técnicas exigidas e prestando todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados.

II - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do termo.

III - Manter-se, durante toda a execução do termo, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, e
em compa�bilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a celebração do
termo.



IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir imediatamente, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados.

V - Responsabilizar-se pela conduta de todos os profissionais envolvidos e pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do termo, não
excluindo-se ou reduzindo-se essa responsabilidade devido à existência de fiscalização ou
acompanhamento pelo CRN9.

VI - Acatar as orientações da AUTARQUIA, prestando os esclarecimentos e atendendo às solicitações;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, que envolvam o fornecimento do serviço ofertado na
proposta, tais como: despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho,
bem como alimentação, transporte ou outro bene�cio de qualquer natureza, decorrentes da contratação
de serviços, por todos os encargos sociais previstos na legislação vigente, e por quaisquer outros
decorrentes de sua condição de empregador;

VIII - Formular, propor e implantar o modelo assistencial e de gestão dos planos privados de assistência à
saúde para a AUTARQUIA.

IX - Contratar planos privados de assistência à saúde, cole�vos por adesão, na condição de es�pulante, a
serem disponibilizados para os Beneficiários da AUTARQUIA, assumindo os riscos decorrentes da
inadimplência, com a vinculação de a�vos garan�dores suficientes para tanto, na forma da
regulamentação da ANS.

X - Oferecer planos de assistência médica hospitalar/ambulatorial e odontológicos para os Beneficiários
da AUTARQUIA.

XI - Negociar, defendendo os interesses da AUTARQUIA e de seus Beneficiários, junto às operadoras
contratadas pela INSTITUIÇÃO, os aspectos operacionais para a prestação dos serviços de assistência à
saúde, especialmente no que se refere à:

a) negociação de reajuste;

b) aplicação de mecanismos de regulação estabelecidos pelas operadoras dos planos privados de
assistência à saúde, cole�vos por adesão; e

c) alteração de rede assistencial.

XII - Realizar a divulgação e a comercialização dos planos de assistência médica hospitalar/ambulatorial e
odontológicos, junto aos beneficiários da AUTARQUIA.

XIII - Efe�var a cobrança dos planos de assistência médica hospitalar/ambulatorial e odontológicos, por
delegação da AUTARQUIA e dos Beneficiários e responsabilizar-se pelo pagamento dos serviços às
operadoras contratadas.

XIV - São, ainda, obrigações da INSTITUIÇÃO:

a) orientar os Beneficiários a respeito do atendimento das normas previstas neste Termo de Acordo;

b) exigir dos Beneficiários Titulares documento que comprove seu vínculo junto à AUTARQUIA e, dos
Beneficiários Dependentes, comprovantes de sua dependência;

c) proceder, por delegação da AUTARQUIA, a movimentação cadastral, mediante a implantação, inclusão
e exclusão de Beneficiário;

d) assegurar aos Beneficiários a prestação dos serviços objeto deste Termo de Acordo, e na
superveniência de fatos imprevisíveis, envidar esforços para a subs�tuição da operadora contratada, de
forma a evitar a descon�nuidade do atendimento aos Beneficiários;

e) apresentar a proposta comercial que especifique as condições comerciais, os �pos de planos de saúde,
suas coberturas, preços e critérios de reajuste;

e. 1) os preços serão cobrados diretamente peia INSTITUIÇÃO aos Beneficiários, na forma especificada no
formulário de adesão;



f) informar à AUTARQUIA sempre que houver reajuste e/ou modificação dos valores dos planos
disponibilizados pela INSTITUIÇÃO;

g) disponibilizar serviços de atendimento ao Beneficiário da AUTARQUIA, sem prejuízo da central de
atendimento das operadoras ou seguradoras com as quais a INSTITUIÇÃO tenha firmado Termo de
Acordos, para atender aos Beneficiários da ENTIDADE; e

h) elaborar pesquisas de sa�sfação junto aos Beneficiários.

 

8 - DAS REGRAS E SERVIÇOS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL-HOSPITALAR

8.1. Dos Planos

8.1.1. A INSTITUIÇÃO deverá disponibilizar aos beneficiários da AUTARQUIA os planos de saúde
es�pulados junto à(s) operadora(s) constantes da Proposta Comercial parte integrante deste Termo de
Acordo.

8.2. Dos Serviços

8.2.1 Os planos de saúde deverão atender a todas as coberturas garan�das peia Lei 9.656/98 e pelas
Resoluções da ANS e CONSU.

8.3. As disposições sobre Carências, Cobertura Parcial Temporária, Aproveitamento de Carências no caso
de troca de operadoras, Reajuste e Reequilíbrio dos Preços estarão discriminadas na Proposta Comercial,
parte integrante deste Termo de Acordo.

9 - DAS REGRAS E SERVIÇOS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

9.1 Dos Planos

9.1.1. A INSTITUIÇÃO deverá disponibilizar aos beneficiários da AUTARQUIA os planos odontológicos
es�pulados junto à(s) operadora(s), constantes da Proposta Comercial parte integrante deste Termo de
Acordo.

9.2. Dos Serviços

9.2.1 Os planos odontológicos deverão atender à Lei n° 9.656/98, especialmente os ar�gos 10 e 12, e a
Resolução Norma�va n° 154, de 05 de junho de 2007, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

9.3. As disposições sobre Carências, Reajuste e Reequilíbrio dos Preços estarão discriminadas na Proposta
Comercial parte integrante deste Termo de Acordo. 

10. DA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO

10.1. A adesão ao bene�cio ofertado pela INSTITUIÇÃO, a escolha de uma das operadoras e do plano de
assistência à saúde por elas oferecido é voluntária e espontânea por parte de Beneficiário Titular, bem
como de seus dependentes legais.

10.2. Os Dependentes deverão efe�var sua adesão ao mesmo plano e operadora escolhidos pelo
Beneficiário Titular.

10.3 A solicitação de inclusão e exclusão de Beneficiários em um dos Planos de Assistência Médica
Ambulatorial-Hospitalar, bem como da Assistência Odontológica deverá ser formulada até o 20°
(vigésimo) dia do mês e será efe�vada no primeiro dia do mês subsequente ao da sua solicitação. As
solicitações formuladas a par�r do 21° (vigésimo primeiro) dia serão efe�vadas somente no primeiro dia
do segundo mês subsequente ao da solicitação.

10. 4. A exclusão de Beneficiários implica no cancelamento automá�co dos bene�cios de que trata o
presente Termo de Acordo. A exclusão do Beneficiário Titular implica na exclusão automá�ca dos
Beneficiários Dependentes. Referida exclusão poderá ocorrer pelos seguintes mo�vos, independente da
anuência da AUTARQUIA:

a) pela perda ou ex�nção do vínculo profissional, classista ou setorial (i) dos Beneficiários com a
AUTARQUIA; (ii) dos Beneficiários que mantenham vínculo com outras pessoas jurídicas



associadas/filiadas à AUTARQUIA, (iii) da cessação do vínculo de associação/filiação de tais pessoas
jurídicas com a AUTARQUIA;

b) pela perda da condição de dependência;

c) a pedido do Beneficiário Titular;

d) pela inadimplência do Beneficiário, conforme os termos previstos na Cláusula 12 do presente Termo de
Acordo;

e) pelo óbito. O óbito do Beneficiário Titular implica no cancelamento dos Beneficiários Dependentes, na
forma da lei;

f) em caso de fraude; e

g) em caso de rescisão do Termo de Acordo.

10.4.1. A operadora/seguradora ainda poderá excluir Beneficiários, independente da anuência da
AUTARQUIA e/ou da INSTITUIÇÃO, em casos de fraude ou perda ou ex�nção do vínculo profissional,
classista ou setorial (i) dos Beneficiários com a AUTARQUIA; (ii) dos Beneficiários que mantenham vínculo
com outra pessoas jurídicas associadas/filiadas à AUTARQUIA, (iii) da cessação do vínculo de
associação/filiação de tais pessoas jurídicas com a AUTARQUIA.

10.5. No caso das exclusões acima previstas caberá ao Beneficiário Titular a quitação de eventuais débitos
existentes, corrigidos monetariamente pelo IGPM-FGV ou outro índice que venha subs�tuí-lo, acrescido
de juros de 1% a.m (um por cento ao mês) e de 2 % (dois por cento) de multa sobre o débito e honorários
advoca�cios.

10.6. As respec�vas carteiras de iden�ficação para a u�lização dos planos previstos neste Termo de
Acordo deverão ser devolvidas à INSTITUIÇÃO, no ato de sua exclusão, respondendo o Beneficiário Titular
por todos os valores, custos, despesas, etc que gerar u�lização indevida de carteirinha não devolvida
e/ou vencida.

 

11. DO PAGAMENTO

11.1. Na modalidade Cole�va por Adesão, os Beneficiários que estejam interessados em aderir a um dos
planos assumem a responsabilidade total do pagamento das mensalidades, que contemplam os custos da
prestação de serviços de administração da INSTITUIÇÃO. Os pagamentos serão efetuados via Boleto
Bancário. Caso a INSTITUIÇÃO deseje, poderá ofertar, adicionalmente, outras formas de pagamento.

11.2. A INSTITUIÇÃO, na qualidade de Es�pulante dos Planos, será responsável pela cobrança aos
Beneficiários, bem como pelo pagamento da prestação dos serviços de assistência médica, hospitalar e
odontológica às operadoras/seguradoras, não cabendo, portanto, nenhuma responsabilidade financeira à
AUTARQUIA.

 

12. DA INADIMPLÊNCIA

 

12.1. O atraso no pagamento das mensalidades dos planos es�pulados pela INSTITUIÇÃO, não está
sujeito aos procedimentos determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para planos
individuais.

 

12.2. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, consecu�vos ou não, contados da data de vencimento da
mensalidade, a INSTITUIÇÃO procederá à exclusão dos beneficiários, após a anuência da AUTARQUIA,
sem prejuízo da cobrança do débito.

 

12.3. O valor não pago será corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV ou outro índice que venha a
subs�tuí-lo, acrescido de 1% (um por cento) ao mês e 2 % (dois por cento) de multa sobre o valor do



débito, acrescido dos honorários advoca�cios.

 

13. ESTIPULANTE

 

Neste ato a AUTARQUIA nomeia a INSTITUIÇÃO como sua administradora-es�pulante e das pessoas a ela
vinculadas perante as seguradoras e operadoras conferindo-lhe poderes de representação na contratação
dos Planos objeto do presente Termo de Acordo.

 

14. DO SIGILO

 

As Partes obrigam-se a manter sob sigilo todas as informações, sejam elas técnicas ou empresariais que
envolvam o objeto do presente Termo de Acordo. Comprometem-se, ainda, a manter sigilo de todas as
informações de que vierem a tomar conhecimento em razão da execução dos programas ou planos de
bene�cios que envolvam o presente Termo de Acordo, sejam elas  ob�das em correspondências,
documentos, reuniões, ou através de quaisquer outras fontes de que �verem acesso, à exceção de
divulgação mo�vada por disposi�vo legal ou decisão judicial.

 

16. DA LISTA DE ASSOCIADOS E BENEFICIÁRIOS POTENCIAIS

As informações cadastrais das pessoas vinculadas à AUTARQUIA e de seus respec�vos dependentes serão
u�lizadas pela INSTITUIÇÃO única e exclusivamente para o cumprimento do objeto do presente Termo de
Acordo. As referidas informações cadastrais só poderão ser u�lizadas para outros fins com autorização
prévia da AUTARQUIA.

 

17. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES

 

17.1. Nada neste Termo de Acordo deverá criar ou vir a criar entre as Partes ou qualquer terceiro uma
relação de representação em sen�do pleno, de sociedade ou parceria entre as Partes ou qualquer de
seus agentes ou representantes, salvo aquelas estritamente aqui mencionadas.

17.2. A Parte que, pela execução irregular ou inexecução do presente Termo de Acordo, por seus
prepostos, empregados, agentes ou funcionários, causar dano material ou moral para a outra Parte ou
terceiros, responderá pela indenização correspondente bem como por qualquer reclamação, pedido,
ação ou despesa decorrente daquele comportamento.

17.3. Em qualquer reclamação, ação ou processo judicial, arbitragem, mediação ou outro procedimento,
em que se discuta a suposta violação de direitos de terceiros em conexão com este Termo de Acordo, seja
de que natureza for, a Parte responsável, no limite de suas obrigações contratuais, às suas expensas,
deverá defender-se, bem como seus prepostos, empregados, agentes e funcionários.

17.4. As Partes desde já ajustam que não exis�rá entre elas qualquer solidariedade quanto aos encargos
sociais, obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da outra parte, cabendo a
cada uma assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos de suas próprias relações emprega�cias.

 

18. MARCAS E NOMES COMERCIAIS

Firmado o presente Termo de Acordo, ficam as Partes autorizadas, por si ou seus prepostos, a u�lizarem
os nomes comerciais, marcas registradas, marcas de serviços, logo�pos e outras expressões de
iden�ficação da outra Parte, desde que seja para o desenvolvimento e divulgação dos planos e programas
de bene�cios objeto do presente instrumento, conforme mutuamente acordado entre as Partes.



 

 20 - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO

20.1. O termo de acordo poderá ser rescindido em ocorrendo um dos mo�vos enumerados nos incisos I à
XVII do ar�go 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações, de forma amigável desde que haja conveniência da
AUTARQUIA ou judicialmente nos termos da legislação.

20.2. - A inexecução total ou parcial do termo de acordo enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e aquelas previstas em lei ou regulamento.

20.3. O Termo de Acordo somente poderá ser rescindido imo�vadamente após o período de 12 (doze)
meses e mediante prévia no�ficação da outra parte com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias. Nesta hipótese, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, aquele que der
causa à rescisão fica obrigado a indenizar a outra no valor correspondente à 
média dos valores de todas as mensalidades dos Beneficiários do úl�mo ano, mul�plicado pela metade
do número de meses remanescentes para o término acordado da vigência do 
Termo de Acordo.

20.4. O presente Termo de Acordo poderá ser distratado a qualquer tempo mediante mútuo acordo das
Partes.

20.5. Qualquer das Partes poderá rescindir mo�vadamente o presente Termo de Acordo, mediante
no�ficação à outra Parte e independentemente de qualquer outro ato na data especificada no aviso de
rescisão, quando qualquer um dos seguintes eventos ocorrer:

(i) Na hipótese de descumprimento contratual, por quaisquer das Partes, com relação às obrigações
prevista neste Termo de Acordo ou em qualquer outro Termo de Acordo ou acordo rela�vo aos Planos, a
Parte inocente no�ficará a Parte inadimplente, alertando-a para o descumprimento contratual e
in�mando-a a regularizar o cumprimento de sua obrigação no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, sob
pena de rescisão unilateral deste Termo de Acordo pela parte no�ficante. Cópia da no�ficação de
inadimplemento a que se refere esta Cláusula será enviada pelo representante legal da parte no�ficante
ao representante legal da parte no�ficada, os quais irão discu�r de boa-fé no sen�do de fazer cessar o
inadimplemento. Se (a) no prazo aqui previsto a parte inadimplente não houver remediado o seu
inadimplemento contratual, não cumprindo integralmente a obrigação descumprida, ou (b) ainda que
�ver remediado determinado inadimplemento, descumprir de forma recorrente seus deveres ou
obrigações previstas neste Termo de Acordo, a parte no�ficante poderá rescindir unilateralmente o
presente Termo de Acordo; ou

(ii) Na impossibilidade de quaisquer das Partes executarem suas obrigações em razão de mo�vo
decorrente de caso fortuito ou força maior, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento da no�ficação que fizer à outra parte comunicando a aludida impossibilidade.

20.6. Na hipótese de o presente Termo de Acordo ser rescindido, distratado ou ex�nto, por qualquer
mo�vo, os Beneficiários serão excluídos dos Planos, cessará qualquer responsabilidade da INSTITUIÇÃO e
a AUTARQUIA se responsabilizará pela nova forma de prestação de assistência à saúde para seus
Associados, inclusive em relação à designação de nova es�pulante.

20.7. As obrigações das Partes oriundas da Cláusula 14 persis�rão à rescisão ou resilição do presente
Termo de Acordo.

 

 21 - DAS SANÇÕES

21.1. Pela execução da parceria em desacordo com a proposta, edital de chamamento público e com as
normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garan�da a
prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II- suspensão temporária da par�cipação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com órgãos e en�dades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por



prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para par�cipar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e en�dades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

22.1 Este Termo de Acordo e seus anexos cons�tuem o único e integral acordo entre as Partes, com
relação ao objeto nele es�pulado e supera todos os Termos de Acordos, entendimentos, representações
e negociações anteriores entre as partes no que tange ao objeto deste Termo de Acordo.

 

22.2. A tolerância de qualquer das Partes ao descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo de
Acordo não implicará ou cons�tuirá renúncia ao direito assegurado pela aludida cláusula, nem a qualquer
outro direito assegurado por qualquer outra cláusula, nem tampouco cons�tuirá essa renúncia em
novação total ou parcial dos termos deste Termo de Acordo, ou sequer tolerância quanto a prazos, a
menos que de outro modo seja expressamente acordado.

 

22.3. O presente Termo de Acordo obriga as Partes e seus respec�vos sucessores e cessionários.

 

22.4. Qualquer aviso, no�ficação, solicitação ou comunicação rela�va ao presente Termo de Acordo,
inclusive para prestar ou receber informações, deverão ser feitas por escrito e deverão ser consideradas
devidamente feitas, quando entregues pessoalmente ou enviadas por correio, com aviso de recebimento,
ou enviadas por telegrama, fac-símile ou por outro meio, com prova de recebimento, para os respec�vos
representantes, localizados nos endereços indicados a seguir;

 

(i) à CRN9:

Rua Maranhão n° 310, 4º Andar, Santa Efigênia

Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330

 

(ii) à INSTITUIÇÃO:

Endereço:

 

22.4.1. As Partes se obrigam a atualizar os seus respec�vos endereços e pessoas de contato acima
indicados, mediante comunicação por escrito feita à outra Parte.

22.5. Qualquer alteração no presente Termo de Acordo somente será válida se feita por escrito e após
assinada por ambas as Partes.

22.6. Este Termo de Acordo é regido pelas leis da República Federa�va do Brasil.

 

23 - DO FORO COMPETENTE

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital de Belo Horizonte, para dirimir, quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato. 



E, por estarem justos e acordados, assinam o presente documento, em duas vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas abaixo.

Referência: Processo nº 09099.000004/2021-53 SEI nº 0448869


