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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-132.266/17-01 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

 OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Atuarial Permanente e Relacionamento com a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS com o objetivo de profissionalizar e racionalizar os 

procedimentos do PAMEH – Plano de Assistência Médica da BHTRANS, de forma a maximizar os 

resultados, reduzindo os custos e melhorando o atendimento. 

 CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 01/11/2017, até às 09h45. 

 ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Bairro Buritis, Belo Horizonte. 

                              Prédio 1 – Sala de Reuniões da CPL – BHTRANS 
 
As LICITANTES deverão entregar o Documento de Credenciamento, com a respectiva 
documentação comprobatória, a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, a 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, e os envelopes de 
Proposta Comercial e de Documentos para Habilitação à Pregoeira ou a qualquer um dos membros 
da Equipe de Apoio, no local, data e horário indicados acima. 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 01/11/2017 às 10 horas. 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: 
(0xx31) 3379-5590, nos termos do item 1.1 deste Edital. 

 AVISOS SOBRE LICITAÇÃO: Os avisos sobre esta licitação serão publicados no Diário Oficial do 
Município de Belo Horizonte – DOM e divulgados na internet, através do site 
www.bhtrans.pbh.gov.br. 

 INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento da licitação e os 
resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados unicamente no DOM e 
disponibilizados na internet no site www.bhtrans.pbh.gov.br. 

 SITE PARA CONSULTAS AO EDITAL: www.bhtrans.pbh.gov.br. 

 SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – DOM: www.pbh.gov.br/dom. 

 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do item 8.1 deste Edital. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio de Pregoeira e 
respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria BHTRANS DPR n.º 003/2017 de 13/01/2017, 
torna público que realizará Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei n.º 
10.520/2002, Decretos Municipais n.º 12.436/2006, 11.245/2003 e 15.113/2013, com aplicação 
subsidiária da Lei n.º 8.666/1993, suas alterações posteriores e legislação complementar vigente, 
observadas, ainda, a Lei Complementar n.º 123/2006 e as condições do presente Edital e seus 
Anexos. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela Pregoeira, respeitada a legislação 
pertinente, devendo as LICITANTES formular consultas por escrito (correspondência, fax ou e-mail), 
no prazo estipulado na folha de rosto deste Edital. 

1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 
(www.bhtrans.pbh.gov.br) e/ou publicadas no DOM. 

1.1.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no 
entendimento e participação de outras empresas, serão respondidas diretamente à(s) LICITANTE(S) 
através de fax ou e-mail. 

1.2 – Constituem Anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – REGULAMENTO DO PAMEH 

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO IV –  MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME OU EPP 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

2.1 – Prestação de serviços de Assessoria Atuarial Permanente e Relacionamento com a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS com o objetivo de profissionalizar e racionalizar os 
procedimentos do PAMEH – Plano de Assistência Médica da BHTRANS, de forma a maximizar os 
resultados, reduzindo os custos e melhorando o atendimento. 

2.1.1 – As especificações técnicas e detalhamentos estão contidos no Termo de Referência – Anexo 
I, Regulamento do PAMEH – Anexo II e na Minuta de Contrato – Anexo IX. 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

3.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 
desde que satisfaçam às exigências deste Edital e seus Anexos. 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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3.1.1 – É condição, ainda, para participação na presente licitação a entrega no local, data e horário 
indicados na folha de rosto deste Edital, dos seguintes documentos (separados): 

a) Carta de Credenciamento – Anexo III, com a respectiva documentação comprobatória (ver 
Capítulo 4); 

b) Declaração sobre Habilitação – Anexo IV (ver Capítulo 4); 

c)  Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo V, quando couber; 

d) ENVELOPE n.º 01 – Proposta Comercial (ver Capítulo 5); 

e) ENVELOPE n.º 02 – Documentos para Habilitação (ver Capítulo 6). 

3.1.2 – Os envelopes indicados no subitem anterior deverão estar devidamente fechados, rubricados 
no fecho e identificados em sua parte externa com os seguintes dizeres: 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017 

ENVELOPE N.° 01 
PROPOSTA COMERCIAL 

À 
Pregoeira Oficial da BHTRANS 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
 

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017 

ENVELOPE N.° 02 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

À 
Pregoeira Oficial da BHTRANS 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 

3.1.3 – Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 
transcrição nos envelopes, tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do 
procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não prejudique o 
andamento do processo. 

3.1.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

3.1.5 – Os envelopes de documentos para habilitação e proposta comercial, quando enviados por via 
postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão 
considerados se derem entrada no Protocolo da CPL até a data e hora definidas na folha de rosto 
deste Edital, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 
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3.2 – A participação neste Pregão implica aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do 
presente Edital e seus Anexos. 

3.3 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas jurídicas que, na data prevista neste 
Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes situações: 

a) com falência decretada; 

b) declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

c) em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal 
de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas; 

d) em funcionamento sob regime de consórcio. 

3.3.1 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

CAPÍTULO 4 
CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

4.1 – O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público ou Particular de Procuração, com 
prazo de validade em vigor, ou por Carta de Credenciamento, conforme Modelo disposto no Anexo III, 
em cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de 
todos os atos pertinentes ao certame, inclusive formular lances verbais em sessão pública de pregão, 
bem como negociar preço diretamente com a Pregoeira, rubricar propostas e documentos, manifestar 
a intenção de interpor recurso, ou renunciar ao direito de fazê-lo, e assinar atas em nome da 
LICITANTE. 

4.1.1 – Nas hipóteses de credenciamento mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento, é obrigatório o reconhecimento da(s) firma(s) do(s) respectivo(s) outorgante(s) por 
cartório competente, bem como a apresentação, no ato do credenciamento, dos documentos que 
lhe(s) comprove a titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante 
credenciado (Estatuto, Contrato Social, etc.). 

4.1.2 – Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da empresa LICITANTE, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes 
necessários para, isoladamente ou em conjunto, exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

4.1.2.1 – No caso previsto no subitem 4.1.2, quando tratar-se de representante sócio, proprietário ou 
dirigente com poderes para exercer direitos e assumir obrigações em conjunto, torna-se necessária a 
apresentação de Carta de Credenciamento – Anexo III ou Instrumento Público ou Particular de 
Procuração. 

4.1.3 – O horário e local de credenciamento estão definidos na folha de rosto deste Edital. 

4.2 – O credenciado deverá identificar-se no ato de entrega dos envelopes. 

4.3 – A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento, nos termos definidos no 
item 4.1 e respectivos subitens, ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se 
durante a sessão e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a sua proposta 
escrita, sendo-lhe resguardado o direito de assistir à sessão pública. 

4.4 – A LICITANTE deverá apresentar, ainda, no ato do credenciamento, a Declaração sobre a 
Habilitação (Modelo no Anexo IV), assinada pelo representante legal, conforme exigido no inciso VII 
do art. 4º da Lei 10.520/02.  

4.5 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada na forma da Lei ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 



 

BHTRANS – PP n.º 21/2017 – Edital – Página 5 de 15 

4.5.1 – Os documentos apresentados em cópias não autenticadas somente serão considerados se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio na 
sessão de abertura. 

CAPÍTULO 5 
PROPOSTA COMERCIAL 

5.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 01, de acordo com o 
Modelo de Proposta Comercial – Anexo VI, em 1 (uma) via, contendo a identificação da LICITANTE, 
datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais), dela constando: 

a) Preço unitário (mensal) grafado numericamente; 

b) Preço total anual grafado numericamente e por extenso; 

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da sessão pública; 

d) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 

5.1.1 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “c” do item 5.1 serão entendidas como 
válidas pelo prazo indicado na referida alínea. 

5.2 – No ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial deverão ser apresentadas, ainda: 

5.2.1 – A Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos 
signatários (Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada nas situações 
previstas no item 4.1. 

5.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os 
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto). 

5.2.2 – A Declaração de Elaboração Independente de Proposta, devidamente assinada pelo 
representante legal, conforme modelo previsto no Anexo VII. 

5.3 – Os preços deverão ser expressos em Real (R$), com duas casas decimais, inclusive os 
unitários, se houver, devendo neles estarem incluídos todos os impostos, taxas, transportes, material, 
mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e 
constituirão a única remuneração pelo serviço objeto desta licitação. 

5.4 – A Proposta Comercial poderá ser apresentada conforme o modelo apresentado no Anexo VI, ou 
em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas. 

5.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

5.6 – A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral deste 
Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou condições de 
prestação do serviço licitado. 

5.7 – Ocorrendo divergência ou dúvida entre os valores unitários e totais propostos pela LICITANTE, 
serão considerados como corretos os valores unitários. 

5.8 – A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais 
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

5.9 – A presente licitação será julgada e adjudicada à LICITANTE que ofertar o MENOR PREÇO 
TOTAL (ANUAL), observados os requisitos deste Edital, os previstos nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/06 e na legislação pertinente. 
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5.10 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam os requisitos deste Instrumento Convocatório;  

b) contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou outros 
que impossibilitem o julgamento, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não impeçam a 
exata compreensão de seu conteúdo; 

c) não se refiram a integralidade do objeto, assim considerado o lote; 

d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências; 

e) tenham sido baseadas em outra proposta; 

f) apresentem preços excessivos, simbólicos, irrisórios ou manifestamente inexequíveis. 

5.11 – O valor total (anual) médio estimado para esta licitação é de R$ 43.980,00 (quarenta e 
três mil, novecentos e oitenta reais). 

5.11.1 – Havendo dúvidas quanto ao valor estimado, a Pregoeira poderá realizar ou requisitar à área 
solicitante, à época do julgamento, novas pesquisas para confronto das ofertas de forma a produzir 
contraprova ou demonstrar um eventual equívoco da Administração. 

5.12 – Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado 
e que os coeficientes são compatíveis com a execução do objeto. 

5.12.1 – A Pregoeira, a seu critério e com justificado resguardo do interesse público consubstanciado 
no atendimento às necessidades da Administração, poderá solicitar à(s) LICITANTE(s) 
documentação que comprove a exequibilidade da proposta apresentada nos termos do disposto no 
item anterior. 

5.12.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem 5.12.1, no prazo determinado 
pela Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) LICITANTE(s) e incorrerá em penalidades 
conforme previsto no Capítulo 12 deste Edital. 

CAPÍTULO 6 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O ENVELOPE N.º 02, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
prazos de validade em vigor: 

6.1 – CADASTRO NO SUCAF 

6.1.1 – Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de 
Belo Horizonte – SUCAF e os documentos relacionados nos itens 6.5 a 6.6. 

6.1.1.1 – O Cadastro no SUCAF deverá comprovar atividade pertinente ao objeto da presente 
licitação para qualquer um dos Códigos 03.05 – Serviços Técnicos Especializados de Cálculo 
Atuarial e/ou Código 03.08 – Serviços Técnicos Especializados de Administração / Finanças. 

6.1.1.2 – Na data de abertura da sessão pública, a Pregoeira fará consulta à base de dados do 
SUCAF, relativamente à situação das LICITANTES, para emissão do documento SITUAÇÃO DO 
FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 
órgãos pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

6.1.1.3 – A LICITANTE cadastrada com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 02, documento substituto que comprove, na data de 
abertura da sessão pública, a regularidade do documento indicado na consulta como irregular, sob 
pena de inabilitação. 

6.1.1.4 – A Pregoeira não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao 
comprovante de cadastro no SUCAF. 
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6.1.2 – As LICITANTES que não possuírem o cadastro no SUCAF, conforme subitens 6.1.1 e 
6.1.1.1, poderão participar da licitação desde que apresentem toda a documentação 
relacionada nos itens 6.2 a 6.6. 

6.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.2.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores. 

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

6.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da LICITANTE. 

6.3.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

6.3.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

6.3.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6.3.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 6.3.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 6.3.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

6.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 
subitem 6.7.5). 

6.5 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

6.5.1 – Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da LICITANTE, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a LICITANTE tenha prestado serviços de 
assessoria/consultoria atuarial. 

6.5.1.1 – O Atestado deverá conter informações que permitam a identificação do emitente. 

6.6 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e 
declaração de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada pelo 
representante legal da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo VIII. 

6.7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

6.7.1 – Todos os documentos previstos neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte forma:  

a) caso a LICITANTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) caso a LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 
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matriz;  

c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica previsto(s) neste Edital poderá(ão) ser apresentado(s) 
em nome da LICITANTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial. 

6.7.2 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 
dispensados de autenticação. 

6.7.2.1 – A Pregoeira e/ou Equipe de Apoio efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para 
confirmar a autenticidade dos documentos extraídos pela Internet. 

6.7.3 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas 
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio na 
sessão de abertura. 

6.7.4 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 

6.7.5 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes somente 
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite para apresentação das 
propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.  

6.7.6 – As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das 
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º do 
Decreto Municipal nº 13.791/2009, observando as disposições seguintes. 

6.7.6.1 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo 
que estas apresentem alguma restrição fiscal. 

6.7.6.2 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for 
declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Pregoeira, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de negativa. 

6.7.6.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal dependerá de requerimento apresentado 
tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira. 

6.7.6.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 

6.7.6.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.7.6.2 ou, se for o 
caso, no subitem 6.7.6.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação. 

6.7.7 – A LICITANTE que participar na forma do subitem 6.1.2, deverá apresentar, 
obrigatoriamente, o comprovante de cadastro no SUCAF caso seja convocada para assinar o 
Contrato, conforme disposto na alínea “c” do item 10.2. 

CAPÍTULO 7 
FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS 

Primeira Fase: ABERTURA DA SESSÃO 

7.1 – No dia, horário e local estabelecidos na folha de rosto deste Edital, a Pregoeira fará a abertura 
da sessão, após ter recebido das empresas participantes ou de seus representantes a Carta de 
Credenciamento – Anexo III, com a respectiva documentação comprobatória, a Declaração sobre 
Habilitação – Anexo IV e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo V, 
se for o caso, juntamente com os ENVELOPES n.º 01 – Proposta Comercial e n.º 02 – Documentos 
para Habilitação.  
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7.2 – Não será admitida a atuação de mais de um representante para a mesma empresa ou de um 
mesmo representante para duas ou mais empresas. 

Segunda Fase: DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA  

7.3 – A sessão do Pregão desenvolver-se-á conforme segue:  

7.3.1 – Abertura dos envelopes de Proposta Comercial. 

7.3.2 – Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado neste 
Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido. 

7.3.2.1 – Após a análise das propostas pela Pregoeira, as participantes, através de seus 
representantes, darão visto nas propostas apresentadas. 

7.3.3 – Indicação das LICITANTES que participarão da rodada de lances verbais. 

7.3.3.1 – Participará dos lances verbais a LICITANTE que apresentar o menor preço total e todas as 
demais cujas propostas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 

7.3.3.2 – Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas apresentadas. 

7.3.4 – A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores 
ofertados, levando em consideração o menor preço total proposto, iniciando-se com a empresa 
ofertante de maior preço e finalizando com a ofertante de menor preço total, devendo o lance ofertado 
cobrir o de menor preço já registrado pela Pregoeira. 

7.3.4.1 – Na hipótese de duas ou mais propostas escritas em absoluta igualdade de condições 
ficarem empatadas, será realizado sorteio pela Pregoeira para definir a ordem de apresentação dos 
lances verbais por seus representantes. 

7.3.4.2 – A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário. 

7.3.5 – A Pregoeira poderá fixar em até 30 (trinta) minutos o tempo máximo total para o fechamento 
dos lances, devendo avisar as LICITANTES quando decidir pela última rodada de lances que poderá, 
inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado.  

7.3.6 – Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira monitorará os preços ofertados, de modo a 
desclassificar propostas inexequíveis ou com preços excessivos. 

7.3.7 – A LICITANTE que não apresentar o seu lance, na forma indicada no subitem 7.3.4, quando 
convocada pela Pregoeira, será excluída da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.3.8 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade da proposta de menor 
preço total com o valor estimado para a contratação. 

7.3.9 – Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira aplicará para 
as microempresas e empresas de pequeno porte os critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/06 e Decreto Municipal 13.791/2009, quando for o caso. 

7.3.9.1 – Posteriormente, procederá à análise da(s) proposta(s) de menor preço total, no que tange à 
sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, e decidirá motivadamente a respeito. 

7.3.10 – Havendo apresentação de apenas uma oferta e desde que esta atenda aos termos deste 
Edital e seus Anexos e que seu preço seja compatível com os praticados pelo mercado, esta poderá 
ser aceita, podendo a Pregoeira negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor. 

7.3.11 – Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital e seus Anexos, a Pregoeira poderá 
negociar com a LICITANTE para a obtenção de melhor preço, se for o caso. 
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7.3.12 – Classificada a proposta de menor preço total, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação da LICITANTE, decidindo a Pregoeira quanto à sua habilitação ou 
inabilitação, observado o disposto no art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06, quando for o caso. 

7.3.13 – Se a oferta não for aceita ou a LICITANTE não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até apuração de uma 
proposta aceitável, cuja LICITANTE atenda a todas às exigências deste Edital e seus Anexos. 

7.3.14 – Somente será considerada habilitada a LICITANTE que houver preenchido os requisitos de 
habilitação na data da sessão de abertura dos envelopes, ressalvada a possibilidade de regularização 
de documentação de regularidade fiscal por microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06. 

7.3.15 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será DECLARADA 
VENCEDORA. 

7.3.16 – A LICITANTE vencedora será notificada pela Pregoeira para apresentar nova proposta 
contendo o preço total resultante da fase de lances verbais, com os detalhamentos necessários, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação, sob pena de decair do direito à contratação. 

7.4 – No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de classificação e habilitação. 

7.5 – A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, submeter as propostas comerciais e/ou os 
documentos para habilitação à apreciação/análise da Gerência de Administração de Recursos 
Humanos – GEARH. 

7.6 – Ao final da sessão, após declarada a vencedora pela Pregoeira, qualquer LICITANTE poderá 
manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, devendo constar em ata a síntese das 
suas razões. 

7.6.1 – Ocorrendo o disposto no item anterior, a sessão será suspensa e adotados os procedimentos 
cabíveis, na forma do disposto no item 8.2 e seus subitens. 

7.6.2 – A Pregoeira poderá solicitar que a LICITANTE registre, de próprio punho e em folha avulsa, a 
síntese das suas razões recursais, devendo este documento ser anexado a ata. 

7.7 – No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 
Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada 
para o prosseguimento dos trabalhos. 

7.8 – Após o fechamento do Pregão e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, Equipe de Apoio 
e pelos representantes das empresas, serão devolvidos os envelopes dos Documentos de 
Habilitação das LICITANTES remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º (segundo) e 3º (terceiro) 
colocados em preço, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pela LICITANTE vencedora. 

CAPÍTULO 8 
IMPUGNAÇÃO E RECURSOS  

8.1 – IMPUGNAÇÃO 

8.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciariam, devendo a BHTRANS, através da Pregoeira, julgar e responder sobre 
a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.1.2 – A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1.1 não a caracterizará 
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como tal, recebendo tratamento como mera informação (ver item 8.3 e seus subitens). 

8.1.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 

8.2 – RECURSOS 

8.2.1 – Dos atos e decisões relacionados com o Pregão, cabe recurso nos seguintes casos: 

a) resultado do julgamento da proposta de preço e/ou da habilitação da LICITANTE vencedora; 

b) anulação ou revogação do Pregão. 

8.2.2 – A manifestação da intenção de interpor recurso de que trata a alínea “a” do subitem 8.2.1 
deverá ser feita ao final da sessão, motivadamente, com registro em ata da síntese das suas razões.  

8.2.2.1 – A falta de manifestação motivada da LICITANTE quanto à intenção de recorrer, dentro do 
prazo, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à 
LICITANTE declarada vencedora. 

8.2.2.2 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.2.2.3 – Será concedido o prazo de até 3 (três) dias para apresentação das razões relacionadas à 
intenção manifestada, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão ao término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata aos autos.  

8.2.2.4 – A não apresentação de razões, conforme subitem anterior, configurará a desistência do 
direito de recorrer. 

8.2.2.5 – Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem com as síntese das 
razões indicadas pela LICITANTE na sessão pública.  

8.2.2.6 – Deverá ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, aos cuidados da 
Pregoeira, no prazo determinado no subitem 8.2.2.3. 

8.2.3 – Requisitos/condições para interposição de recursos contra os atos previstos na alínea “b” do 
subitem 8.2.1: 

8.2.3.1 – O recurso deverá ser interposto no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
dos atos. 

8.2.3.2 – Deverá ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, no prazo 
determinado no subitem anterior, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal n.º 
8.666/93, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida pela autoridade superior, em até 5 (cinco) 
dias úteis contados do recebimento do recurso. 

8.2.3.3 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 8.2.1 será feita mediante publicação 
no DOM. 

8.3 – Os recursos e/ou as impugnações deverão ser apresentados pelo(s) representante(s) legal(ais) 
ou credenciado da LICITANTE devidamente comprovado e dar entrada no Protocolo Oficial da CPL, 
no mesmo endereço constante ao final deste Edital, até às 17h30 do dia de seus respectivos 
vencimentos. 

8.3.1 – Não serão considerados recursos ou impugnações enviados por fax ou por qualquer tipo de 
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correio eletrônico. 

8.3.2 – Os recursos ou as impugnações, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços 
especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada no 
Protocolo Oficial da CPL até a data e hora definidas no item 8.3, independentemente da data e 
horário da postagem ou da remessa. 

CAPÍTULO 9 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à LICITANTE 
declarada vencedora, com posterior homologação do resultado pelo Diretor de Administração e 
Finanças da BHTRANS. 

9.2 – Impetrado recurso, após decidido, a Pregoeira divulgará a decisão mediante publicação no 
DOM e no site da BHTRANS. O Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS adjudicará o 
objeto à LICITANTE vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

9.2.1 – A adjudicação só será realizada pelo Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS no 
caso em que, havendo recurso, a Pregoeira mantiver a sua decisão. 

CAPÍTULO 10 
CONTRATAÇÃO 

10.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE 
vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente. 

10.2 – Para fins de contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à Gerência de Compras, 
Contratos e Licitações – GECOL: 

a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações, 
documentos estes que poderão ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja 
consolidada;  

b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado 
através do estatuto ou Contrato social; 

c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF conforme Códigos 
indicados no subitem 6.1.1.1. 

10.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, a ADJUDICATÁRIA deverá requerer seu 
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço: 

- Para atendimento presencial dirigir-se à Unidade do BH RESOLVE: 
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342). Horário de Funcionamento: 8h às 18h. 

- Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação 
para: 

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 
Administrativa – SMAGEA 

Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 
Telefone: 0xx 31 3277-4677 
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

10.3 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contrato será 

mailto:gemec@pbh.gov.br


 

BHTRANS – PP n.º 21/2017 – Edital – Página 13 de 15 

configurado como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA 
infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, além 
de outras sanções legais cabíveis. 

10.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 10.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor total proposto, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

10.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinatura do Contrato ou deixando de 
fazê-lo por qualquer motivo a ela imputada, se for do interesse da BHTRANS, convocar-se-á outra 
LICITANTE, segundo a ordem de classificação, caso não haja interesse da Administração na 
realização de nova licitação. 

10.5.1 – Na convocação das LICITANTES remanescentes será observada a classificação final da 
sessão originária do Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de 
Habilitação cujas validades tenham-se expirado no prazo transcorrido desde a data da primeira 
sessão. 

10.6 – O disposto no item 10.3 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar o Contrato, caso o prazo de validade de sua proposta não tenha exaurido. 

CAPÍTULO 11 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

11.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se-á a Contratada a: 

11.1.1 – Assegurar a boa qualidade na prestação dos serviços. 

11.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
descumprimento, omissões ou desvios no objeto deste Pregão. 

11.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e 
detalhadas na Minuta de Contrato – Anexo IX. 

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a BHTRANS e/ou com o Município de Belo 
Horizonte e será descredenciado do cadastro do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas na Minuta de Contrato – Anexo 
IX. 

12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal 15.113/2013, 
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º no que se refere ao procedimento licitatório, in verbis:  

12.2.1 – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a 
contratação direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 
preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como: 

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração;  

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 
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d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração em 
sentido contrário;  

e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;  

f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação 
direta junto ao Sucaf, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração; 

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator 
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

12.3 – Os percentuais e as multas decorrentes do descumprimento contratual estão indicados na 
Minuta de Contrato – Anexo IX. 

12.4 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

12.5 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas.  

CAPÍTULO 13 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 – A forma de apresentação do faturamento, a forma de pagamento e as condições de reajuste 
estão definidas na Minuta de Contrato – Anexo IX. 

13.2 – As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios 
consignados no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 393.04.01 e Centro de Custo 11040. 

CAPÍTULO 14 
DISPOSIÇÕES GERAIS DO PREGÃO 

14.1 – É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior: 

a) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos para fins de 
habilitação e classificação da LICITANTE, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da 
licitação; 

c) convocar as LICITANTES para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas.   

14.2 – Fica entendido que toda documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre si, 
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras, quaisquer 
que sejam. 

14.3 – Nenhuma indenização será devida às LICITANTES pela apresentação da documentação ou 
elaboração das propostas de que trata o presente Edital. 

14.4 – Os termos dispostos neste Edital e os constantes nos demais Anexos se completam entre si, 
reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 

14.5 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 
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65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

14.6 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, se 
subordinam aos princípios e disposições contidos nas legislações mencionadas no preâmbulo deste 
Edital.  

14.7 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Ben-Hur Silva de Albergaria 
Diretor de Administração e Finanças 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
 
 
 

ATENÇÃO  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

Os envelopes mencionados no item 7.8 deste Edital estarão disponíveis para devolução às 
interessadas pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do extrato do 
Contrato. Encerrado esse prazo, os envelopes não retirados serão considerados inservíveis e 
inutilizados, juntamente com o seu conteúdo, pela CPL – BHTRANS.   

CPL – BHTRANS 

Av. Eng. Carlos Goulart, 900, Prédio 1 – Bairro Buritis  
CEP: 30455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone:  0 xx  31 3379-5591 
Fax: 0 xx  31 3379-5590 

Site: www.bhtrans.pbh.gov.br  
e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 – OBJETO 

Prestação de serviços de Assessoria Atuarial Permanente e Relacionamento com a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS com o objetivo de profissionalizar e racionalizar os procedimentos do PAMEH 
– Plano de Assistência Médica da BHTRANS, de forma a maximizar os resultados, reduzindo os custos e 
melhorando o atendimento. 

2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 – Assessoria Atuarial Permanente: 

a) Avaliação atuarial anual dos planos assistenciais à saúde, com proposição de, no mínimo, 2 
(duas) alternativas de custeio; 

b) Elaboração da Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP e sua atualização anual; 

c) Elaboração dos anexos II-A e II-B da NTRP para encaminhamento à ANS; 

d) Análise da situação econômico-financeira da operadora, com base nas informações constantes 
no DIOPS e PPA, relativamente às garantias financeiras e ativos garantidores, quando 
solicitado; 

e) Envio mensal das garantias financeiras a ser observadas/constituídas, com base nas regras 
definidas pela ANS; 

f) Elaboração de Nota Técnica Atuarial para cálculo da Provisão de Eventos Ocorridos e Não 
Avisados (PEONA), em conformidade os normativos da ANS; 

g) Cálculos trimestrais da PEONA de acordo com a metodologia definida na Nota Técnica Atuarial, 
após aprovação da ANS; 

h) Acompanhamento do teste de consistência anual da metodologia própria de cálculo da PEONA, 
após a aprovação pela ANS; 

i) Responsabilidade Técnica Atuarial perante à ANS; 

j) Uma visita anual à sede da operadora, para apresentação dos resultados da avaliação atuarial 
anual, se solicitada. 

2.2 – Relacionamento com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: 

a) Orientação quanto à documentação necessária para manter a autorização de funcionamento 
regular, incluindo análise dos documentos dos administradores, responsável pela área técnica 
de saúde e representante junto à ANS e elaboração de minuta de correspondência à ANS a 
respeito de requerimento de informações relativas à manutenção do registro de operadora; 

b) Orientações para registro de novos produtos na ANS e manutenção da regularidade dos 
produtos existentes, abrangendo, inclusive, elaboração de ofício sobre alteração do registro e 
substituição, inclusão e redução de rede hospitalar; 

c) Orientação quanto ao preenchimento e regularidade no envio dos aplicativos da ANS, tais como 
SIP, SIB, DIOPS, RPC, RPS e outros que vierem a ser normatizados pela ANS; 

d) Acompanhamento anual do IDSS, orientando a operadora quanto às possibilidades de recursos 
e medidas que deverão ser tomadas para a melhoria dos indicadores; 
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e) Orientação sobre o Risco Assistencial com relação à divulgação periódica efetuada pela ANS e 
eventuais sugestões para a melhoria do status; 

f) Orientação sobre o Acompanhamento e Avaliação da Garantia de Atendimento, com relação à 
divulgação periódica efetuada pela ANS; 

g) Análise e orientação quanto ao preenchimento e pagamento das Taxas de Saúde Suplementar: 
TPS, TRO, TAO, TRP, TAP e outras que surgirem; 

h) Envio mensal de informações acerca das obrigações periódicas perante a ANS; 

i) Envio de circulares e manuais sobre as novas regulamentações da ANS; 

j) Suporte telefônico e por e-mail para orientação quanto às obrigações junto à ANS; 

k) Participações em reuniões junto à ANS, quando necessário; 

l) Uma visita anual à sede da operadora, para esclarecimentos de dúvidas e acompanhamento das 
obrigações perante ANS, se solicitada. 

2.3 – Dados Estatísticos do PAMEH – Referência 2015-2016 

a) Associados Ativos: 2.169; 

b) Consultas: 15.690 / ano; 

c) Exames: 56.600 / ano; 

d) Internações: 294 / ano; 

e) N.º Hospitais credenciados: 15; 

f) N.º de clínicas credenciadas: 187; 

g) N.º de laboratórios credenciados: 14; 

h) N.º de pessoas físicas credenciadas: 76. 

3 – DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições encontram-se definidas no Edital. 
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ANEXO II 
REGULAMENTO DO PLANO PAMEH 

Vigência 01/03/2016 

 

CAPÍTULO I – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Art. 1º - A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A 

– BHTRANS, doravante denominada BHTRANS, Operadora de Plano de Assistência à 

Saúde, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 

475322164 e classificada como autogestão, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.657.081/0001-84, estabelecida na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, 

bairro Buritis, CEP 30.455-700, no município de Belo Horizonte/MG, é a instituição que 

ofertará e gerenciará o Plano de Assistência Médico-Hospitalar objeto deste 

Regulamento, doravante denominado PLANO. 

 
Parágrafo único – A definição das políticas gerais de administração do presente 

PLANO é realizada pelo Comitê de Gestão, responsável pela normalização e 

regulamentação do PLANO, e pelo Conselho de Fiscalização, que visa garantir o bom 

desempenho administrativo e financeiro do PLANO, cuja administração é de 

responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da BHTRANS - GEAPE. 

 

Art. 2º - O PLANO tratado neste instrumento é denominado PAMEH e está 

registrado na ANS sob o nº 306525 possuindo como Características Gerais: 

 
I. Tipo de contratação: Coletivo Empresarial; 

II. Segmentação assistencial: Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia;  

III. Área geográfica de abrangência: Grupo de Municípios; 

IV. Área de atuação: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim 

Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, 

Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, 

Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, 

São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e 

Vespasiano; 

V. Padrão de acomodação em Internação: Individual; 

VI. Formação do preço: Pré-estabelecido. 

 

Art. 3º - Além das coberturas previstas nas Seções I e II do Capítulo IV – DAS 

COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS, o PLANO assegura cobertura 

adicional, conforme estabelecido na Seção III desse Capítulo. 
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CAPÍTULO II – ATRIBUTOS DO REGULAMENTO  

 
Art. 4º - O presente Regulamento tem por objeto a prestação continuada de serviços 

ou cobertura de custos assistenciais na forma de plano privado de assistência à saúde 

prevista no inciso I, do artigo 1º, da Lei nº 9.656/98, visando à assistência Ambulatorial 

e Hospitalar com Obstetrícia, com a cobertura de todas as doenças da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da 

Organização Mundial de Saúde (CID-10), em conformidade com o Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento. 

  

Parágrafo único – O presente instrumento trata-se de um Regulamento que traça as 

diretrizes do plano privado de assistência à saúde, com características de contrato de 

adesão. 

 
CAPÍTULO III – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

 

Art. 5º - Poderão se inscrever no PLANO: 

 

I- Na qualidade de Beneficiário Titular:  

a) As pessoas naturais que possuírem vínculo empregatício com a BHTRANS; 

b) Os diretores da BHTRANS.  

 

II- Na qualidade de Beneficiário Dependente – Categoria I:  

a) Cônjuge; 

b) Companheiro(a), assim considerado(a) quando houver união estável, 

caracterizada nos termos do Código Civil Brasileiro;  

c) Filho(s), adotivo(s) ou não, enteado(s) e tutelado(s), independentemente da 

idade, enquanto perdurar a invalidez;  

d) Filho(s), adotivo(s) ou não, enteado(s) e tutelado(s), com idade inferior a 24 

(vinte e quatro) anos;  

e) Menor sob guarda, enquanto perdurar a invalidez. 

 

III- Na qualidade de Beneficiário Dependente – Categoria II: 

a) Filho(s) solteiro(s), adotivo(s) ou não, enteado(s) e tutelado(s), que não se 

enquadrem na Categoria I, com idade inferior a 28 (vinte e oito) anos;  

b) Menor sob guarda, observado o critério de idade disposto neste Regulamento 

para a inscrição de filho. 
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§1º - A inscrição dos Beneficiários Dependentes fica condicionada à participação do 

Titular.  

 

§2º - Para a inscrição dos Beneficiários é necessário o preenchimento do Termo de 

Adesão, no qual o Beneficiário Titular manifesta a sua concordância quanto aos termos 

do presente Regulamento.  

 

§3º - Para fins de inscrição de Beneficiário na qualidade de Dependente, o Beneficiário 

Titular deverá encaminhar à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

(GEAPE) Termo de Adesão informando a relação dos Dependentes que serão inscritos 

no PLANO, devendo comprovar a elegibilidade mediante a apresentação dos seguintes 

documentos:  

 

I- Cônjuge:  

a) Certidão de casamento; 

b) Documento de identidade oficial; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF).  

 

II- Companheiro(a): 

a) Declaração de união estável lavrada em cartório; 

b) Documento de identidade oficial; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF).  

 

III- Filho(s) solteiro(s), adotivo(s) ou não, enteado(s), tutelado(s) ou menor(es) sob 

guarda:  

a) Documento de identidade oficial; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) Certidão de nascimento; 

d) Certidão de casamento civil ou Declaração de união estável lavrada em 

cartório, do titular com o pai/mãe do Dependente – em caso de 

enteado(s); 

e) Termo de adoção - em caso de filho(s) adotivo(s); 

f) Termo de tutela – em caso de tutelado(s); 

g) Termo de guarda – em caso de menor(es) sob guarda.  

h) Laudo pericial efetuado pela área médica, própria ou designada, que 

ateste a incapacidade – em caso de inválido. 

 

§4º - A BHTRANS tem o direito de, a qualquer tempo, exigir comprovação da 

veracidade das informações e declarações prestadas.  
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§5º - No ato de adesão ao PLANO, o Beneficiário Titular receberá uma via deste 
Regulamento. 
 

Art. 6º - É assegurada a inclusão: 

 

I- Do recém-nascido, filho adotivo ou natural do Beneficiário, isento do cumprimento 

dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a realização do parto ou da adoção; 

II- Do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com aproveitamento dos períodos de 

carência já cumpridos pelo Beneficiário adotante. 

 

Parágrafo único - A inclusão dos Beneficiários previstos nos incisos I e II fica 

vinculada à verificação das condições de elegibilidade estabelecidas no presente 

Regulamento. 

 

Art. 7º - O beneficiário titular poderá alterar a relação de dependentes por ele inscritos, 

dentro do elenco previsto no artigo 5º, não podendo haver mais de um dependente da 

categoria cônjuge/companheiro. 

 

CAPÍTULO IV – DAS COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 

 

Art. 8º - A BHTRANS cobrirá os custos, em conformidade com os limites e condições 

estabelecidas neste Regulamento, aos Beneficiários regularmente inscritos, relativos 

aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e atendimentos obstétricos 

realizados dentro da área de abrangência e atuação estabelecida neste Regulamento, 

e na rede prestadora de serviços própria, contratada, credenciada ou referenciada da 

BHTRANS, independente da circunstância e do local de origem do evento, previstos no 

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na época do evento, 

relacionados às doenças listadas na CID-10, no que se aplicam ao Plano e de acordo 

com as Diretrizes de Utilização (DUT) e com as Diretrizes Clínicas (DC) previstas no 

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor à época do evento. 

 

Seção I 

Das Coberturas Ambulatoriais 

 

Art. 9º - A cobertura ambulatorial compreende: 
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I- Consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas 

(especialidades médicas), inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo 

Conselho Federal de Medicina – CFM; 

II- Serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 

ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo 

médico assistente, ou cirurgião-dentista devidamente habilitado, mesmo quando 

realizados em ambiente hospitalar, desde que previsto no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde para o segmento ambulatorial; 

III- Medicamentos registrados/regularizados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

contemplados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na 

data do evento, exclusivamente quando administrados em unidade de saúde 

e solicitados pelo médico assistente; 

IV- Consultas / sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e 

psicólogo, solicitadas pelo médico assistente, de acordo com o número de 

sessões estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 

ANS, vigente à época do evento, e observando os critérios descritos nas 

Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas na regulamentação da ANS e 

vigentes à época do evento, quando for o caso; 

V- Consultas/sessões de psicoterapia, de acordo com o número de sessões 

estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente 

à época do evento, e observando critérios descritos nas Diretrizes de 

Utilização (DUT) estabelecidas na regulamentação da ANS e vigentes à 

época do evento, que poderão ser realizadas tanto por psicólogo como por 

médico devidamente habilitado, conforme solicitação e indicação do médico 

assistente; 

VI- Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar assim como 

medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar 

relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, desde que 

preenchidas as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor à época do evento;  

VII- Procedimentos de reeducação e reabilitação física listados no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento, 

solicitados pelo médico assistente, que poderão ser realizados tanto por 

fisiatra como por fisioterapeuta; 

VIII- Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD; 

IX- Quimioterapia oncológica ambulatorial: baseada na administração de 

medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o 

controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, conforme 
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prescrição do médico assistente, que, independentemente da via de 

administração e da classe terapêutica, necessitem ser administrados 

sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro do 

estabelecimento de Unidades de Saúde; 

IX.1) Adjuvantes são medicamentos empregados de forma associada aos 

quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou 

de atuar de forma sinérgica ao tratamento.  

X- Procedimentos de radioterapia listados no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS vigente na data do evento para a segmentação ambulatorial; 

XI- Procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais: aqueles que prescindem de 

internação e de apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) 

horas, unidade de terapia intensiva e unidades similares e que estejam descritos 

no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento 

para a segmentação ambulatorial; 

XII- Hemoterapia ambulatorial;  

XIII- Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, denominada cirurgia refrativa (PRK ou 

Lasik), para pacientes com mais de 18 (dezoito) anos e grau estável há pelo 

menos 01 (um) ano, quando preenchido pelo menos um dos seguintes 

critérios: (i) miopia moderada e grave, de graus entre - 5,0 a – 10,0DE, com 

ou sem astigmatismo associado com grau até –4,0DC com a refração 

medida através de cilindro negativo; (ii) hipermetropia até grau 6,0DE, com 

ou sem astigmatismo associado com grau até 4,0 DC, com a refração 

medida através de cilindro negativo. 

 

Seção II 

Das Coberturas Hospitalares com Obstetrícia 

 

Art. 10 - A cobertura hospitalar com obstetrícia compreende: 

 

I- Internações hospitalares de todas as modalidades, em número ilimitado de dias, 

solicitadas pelo médico assistente; 

II- Despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem, 

exceto em caráter particular, e alimentação do paciente; 

III- Atendimento por outros profissionais de saúde, durante o período de internação 

hospitalar, quando indicado pelo médico assistente;  

IV- Exames complementares previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS vigente na data do evento, indispensáveis para o controle da 

evolução do quadro clínico do Beneficiário e elucidação diagnóstica, fornecimento 

de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de 
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quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, 

realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;  

V- Remoção do paciente, nas hipóteses previstas na regulamentação vigente;  

VI- Acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do 

Beneficiário menor de 18 (dezoito) anos, com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portador de necessidades especiais, salvo contraindicação do 

médico ou do cirurgião dentista assistente, exceto caso de internação em CTI, 

UTI, CETIN ou similares; 

VII- Órteses e próteses, registradas na ANVISA, ligadas aos atos cirúrgicos listados 

no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, vigente à época 

do evento; 

VII.1) Cabe ao médico ou cirurgião dentista assistente a prerrogativa de 

determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, 

próteses e materiais especiais – OPME necessários à execução dos 

procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; 

VII.2)  O profissional solicitante deverá justificar clinicamente a sua indicação, 

quando solicitado, e oferecer pelo menos 03 (três) marcas de produtos de 

fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à 

ANVISA, que atendam às características especificadas, ficando a escolha da 

BHTRANS; 

VII.3) Em caso de divergência clínica entre o profissional requisitante e a 

BHTRANS, a decisão caberá a um profissional escolhido de comum acordo entre 

as partes, com as despesas arcadas pela BHTRANS. 

VII.4) O profissional requisitante pode recusar até 3 (três) nomes indicados pela 

BHTRANS para composição da junta médica.  

VIII- Procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados no Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS para a segmentação hospitalar, incluindo a solicitação 

de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, 

gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, 

próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período 

de internação hospitalar; 

IX- Estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos 

passíveis de execução em ambulatório, mas que por imperativo clínico 

necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à 

complexidade do caso, incluindo exames complementares e o fornecimento de 

medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de 

enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar; 
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IX.1) O imperativo clínico caracteriza-se pelos atos que se impõem em função das 

necessidades do Beneficiário, com vistas à diminuição dos riscos decorrentes de 

uma intervenção, observadas as seguintes regras:  

IX.2) O cirurgião-dentista assistente e/ou o médico assistente irá avaliar e 

justificar a necessidade do suporte hospitalar para a realização do procedimento 

odontológico, com o objetivo de garantir maior segurança ao Beneficiário, 

assegurando as condições adequadas para a execução dos procedimentos, 

assumindo as responsabilidades técnicas e legais pelos atos praticados; 

IX.3) Os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados 

na execução dos procedimentos odontológicos ambulatoriais que, nas situações 

de imperativo clínico, necessitem ser realizados em ambiente hospitalar, não 

estão incluídos na cobertura hospitalar. 

X- Procedimentos considerados especiais, cuja necessidade esteja relacionada à 

continuidade da assistência prestada em nível de internação hospitalar: 

a) Hemodiálise e diálise peritonial - CAPD;  

b) Quimioterapia oncológica ambulatorial; 

c) Medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral, desde 

que preenchidas as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor à época do evento; 

d) Radioterapia: todos os procedimentos descritos no Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde vigente à época do evento para as segmentações 

ambulatorial e hospitalar;  

e) Hemoterapia;  

f) Nutrição parenteral ou enteral;  

g) Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica descritos no Rol 

de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; 

h) Embolizações listadas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à 

época do evento;  

i) Radiologia intervencionista;  

j) Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;  

k) Procedimentos de reeducação e reabilitação física listados no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento, que 

poderão ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, conforme 

solicitação e indicação do médico assistente. 

XI- Cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e 

técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de 

técnica de tratamento de câncer;  

XII- Cirurgia plástica reparadora de órgãos e funções, conforme Rol de Procedimentos 

e Eventos em Saúde vigente à época do evento;  
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XIII- Transplantes, desde que listados no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS vigente à época do evento, e procedimentos a ele vinculados, 

respeitadas as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no Rol de Procedimentos 

e Eventos em saúde da ANS em vigor à época do evento, incluindo as despesas 

necessárias à sua realização, no que couber: 

a) despesas assistenciais com doadores vivos, as quais estão sob expensas da 

operadora de planos privados de assistência à saúde do Beneficiário receptor; 

b) medicamentos utilizados durante a internação; 

c) acompanhamento clínico em todo o período pós-operatório, que compreende 

não só o pós-operatório imediato (primeiras 24 horas da realização da cirurgia), 

mediato (entre 24 horas e 48 horas da realização da cirurgia), mas também o pós-

operatório tardio (a partir de 48 horas da realização da cirurgia), exceto 

medicamentos de manutenção; 

d) despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de 

ressarcimento ao SUS; 

d.1) Os procedimentos de transplante, no âmbito da prestação de serviços 

de saúde suplementar, estarão submetidos à legislação específica vigente. 

e) O Beneficiário candidato a transplante de órgãos provenientes de doador 

cadáver, conforme legislação específica deverá, obrigatoriamente, estar 

inscrito em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos - CNCDOs e sujeitar-se-á ao critério de fila única de espera e de 

seleção; 

f) As entidades privadas e equipes especializadas deverão observar o 

Regulamento técnico – legislação vigente do Ministério da Saúde – que dispõe 

sobre a forma de autorização e cadastro junto ao Sistema Nacional de 

Transplante – SNT; 

g) São competências privativas das CNCDOs, dentro das funções de 

gerenciamento que lhes são atribuídas pela legislação em vigor: determinar o 

encaminhamento de equipe especializada e providenciar o transporte de tecidos e 

órgãos ao estabelecimento de saúde autorizado em que se encontre o receptor. 

XIV- Procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto e puerpério; 

XV- Acomodação, alimentação e paramentação, conforme legislação vigente e 

limitadas àquelas fornecidas pelo hospital, relativas a um acompanhante indicado 

pela mulher durante o pré-parto, parto e pós-parto imediato (compreendida pelas 

48 horas após o parto), salvo contraindicação do médico assistente e/ou da 

equipe do hospital ou por até no máximo 10 (dez) dias, desde que haja 

indicação do médico assistente, exceto no caso de internação em CTI, UTI, 

CETIN ou similares;  
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XVI- Assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do Beneficiário, durante os 

primeiros 30 (trinta) dias após o parto, desde que o Beneficiário (pai ou mãe do 

recém-nascido) tenha cumprido carência de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Art. 11 - Na atenção prestada aos portadores de transtornos mentais serão 

observados: 

 

I- O atendimento ambulatorial e em consultórios será priorizado, utilizando a 

internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico quando houver 

indicação do médico assistente; 

II- Haverá cobertura para os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de 

transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões 

auto infligidas; 

III- Haverá cobertura de hospital-dia para transtornos mentais, de acordo com as 

Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde da ANS em vigor à época do evento; 

III.1) Entende-se hospital-dia para transtornos mentais como o recurso 

intermediário entre a internação e o ambulatório, que deve desenvolver 

programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional, visando 

substituir a internação convencional, e proporcionando ao Beneficiário a mesma 

amplitude de cobertura oferecida em regime de internação hospitalar. 

IV- Além da coparticipação regular prevista neste Regulamento, haverá 

coparticipação de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o valor dos 

serviços utilizados, quando ultrapassados 30 (trinta) dias de internação, 

contínuos ou não, por ano de adesão do Beneficiário, não cumulativos. 

 

Art. 12 - O presente Regulamento garante, ainda: 

 

I- Atendimentos nos casos de planejamento familiar, de que trata o inciso III do 

artigo 35-C da Lei 9.656/98, previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde vigente à época do evento, observadas, ainda, as Diretrizes de 

Utilização (DUT) previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 

ANS em vigor à época do evento; 

II- Eventos e procedimentos relacionados no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS em vigor na data do evento que necessitem de anestesia com ou 

sem a participação de profissional médico anestesista, caso haja indicação 

clínica; 

III- Insumos necessários para realização de procedimentos previstos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor na data do evento, assim 
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como a equipe cirúrgica necessária para a realização de procedimentos 

cirúrgicos, caso haja indicação clínica. 

IV- Taxas, materiais, contrastes e medicamentos, necessários para a execução de 

procedimentos e eventos em saúde previstos no Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde da ANS em vigor na data do evento, desde que estejam regularizados 

e registrados e suas indicações constem da bula/manual junto a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

V- Procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação 

ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas, 

quando assim especificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 

ANS vigente na data do evento. 

VI- Remoção e/ou retirada de órteses, próteses ou outros materiais cuja colocação, 

inserção e/ou fixação esteja contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS vigente à época do evento. 

 

 

Seção III 

Da Cobertura Adicional 

 

Art. 13 – Além das coberturas previstas na legislação de saúde suplementar, a 

BHTRANS garante cobertura adicional para os atendimentos médico-hospitalares em 

caráter de urgência e emergência realizados fora da área de abrangência geográfica, 

em todo território nacional, pela prática do sistema de reembolso, de acordo com os 

limites e as regras previstas em capítulo específico deste regulamento.  

 

§1º - O valor do reembolso será de 100% do valor previsto na Tabela de Reembolso da 

BHTRANS, ou do valor do recibo/Nota Fiscal de serviços, o que for menor. 

 

CAPÍTULO V – DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 

 

Art. 14 - Em conformidade com o que prevê a Lei nº 9.656/98, as Resoluções do 

CONSU e respeitando-se as coberturas mínimas obrigatórias previstas na citada 

Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do 

evento, estão excluídos da cobertura do PLANO os eventos e despesas 

decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos 

expressamente neste instrumento e os provenientes de:  
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I- Procedimentos assistenciais que exijam autorização prévia, realizados 

à revelia da BHTRANS sem atendimento às condições previstas neste 

Regulamento; 

II- Atendimentos prestados antes do início da vigência da adesão do 

Beneficiário, respeitadas as demais condições estabelecidas no 

presente Regulamento; 

III- Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, ou seja, aquele que 

emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não 

registrados/não regularizados no país, bem como, aquele que é 

considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, e, 

ainda, aquele que não possui indicações descritas na bula/manual 

registrado na ANVISA (uso off-label); 

IV- Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como 

órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam 

restauração parcial ou total da função de órgão ou de parte do corpo 

humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia 

congênita; 

V- Inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida 

que inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a 

fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmáticas, 

transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução da 

ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou 

transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas; 

VI- Cirurgia plástica estética de qualquer natureza; 

VII- Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade 

estética, assim como em clínicas de emagrecimento, clínicas de 

repouso, estâncias hidrominerais, estabelecimentos para acolhimento 

de idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em 

ambiente hospitalar;  

VIII- Transplantes, à exceção dos transplantes listados no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento; 

IX- Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, 

aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em 

ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos 

medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e dos 

medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes 

previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS 

vigente à época do evento; 
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X- Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados 

não nacionalizados, ou seja, aqueles produzidos fora do território 

nacional e sem registro vigente na ANVISA; 

XI- Fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação 

hospitalar cuja eficácia e/ou efetividade tenham sido reprovadas pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da 

Saúde – CONITEC; 

XII- Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao 

ato cirúrgico, conforme os seguintes conceitos: prótese como qualquer 

material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente 

um membro, órgão ou tecido e órtese como qualquer material 

permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão 

ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja 

colocação ou remoção não requeiram a realização de ato cirúrgico; 

XIII- Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto 

médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;  

XIV- Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 

declarados pela autoridade competente;  

XV- Aplicação de vacinas preventivas e hipossensibilizantes; 

XVI- Serviços de enfermagem em caráter particular, seja em regime 

hospitalar ou domiciliar; 

XVII- Qualquer tipo de atendimento domiciliar, mesmo em caráter de 

urgência e emergência; 

XVIII- Procedimentos não discriminados no Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde da ANS vigente na data do evento; 

XIX- Exames para piscina ou ginástica, necropsias, medicina ortomolecular 

e mineralograma do cabelo; 

XX- Aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 

XXI- Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior;  

XXII- Acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante 

do Beneficiário, exceto para pacientes menores de 18 (dezoito) anos, 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadores de 

necessidades especiais, nos termos definidos neste Regulamento; 

XXIII- Acomodação, alimentação e paramentação relativas a um 

acompanhante, ressalvada a relativa ao indicado pela mulher durante o 

pré-parto, parto e pós-parto imediato (compreendida pelas 48 horas 

após o parto), ou por até no máximo 10 (dez) dias, nos termos definidos 

neste Regulamento; 
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XXIV- Despesas hospitalares extraordinárias tais como: serviços telefônicos, 

uso de televisão, alimentação não prevista no tratamento, lavagem de 

roupas, produtos de toalete e de higiene pessoal e quaisquer outras 

despesas que não sejam vinculadas à cobertura do presente 

instrumento; 

XXV- Estada de paciente ou acompanhante em hotel, pensão ou similares; 

XXVI- Avaliação pedagógica; 

XXVII- Orientações vocacionais; 

XXVIII- Psicoterapia com objetivos profissionais; 

XXIX- Especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina; 

XXX- Remoção domiciliar; 

XXXI- Investigação de paternidade, maternidade ou consanguinidade; 

XXXII- Cirurgia para mudança de sexo; 

XXXIII- Exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de 

mudança de função e demissionais. 

 
CAPÍTULO VI – DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA 

 

Art. 15 – Entende-se por carência o período de tempo durante o qual o 

Beneficiário não terá direito às coberturas oferecidas pelo PLANO. Os serviços 

previstos neste Regulamento serão prestados aos Beneficiários regularmente 

inscritos após o cumprimento das carências a seguir especificadas, observando-

se o disposto na legislação vigente, especialmente inciso V, art. 12 da Lei nº 

9.656/98 e normas regulamentares da ANS: 

 

I- 24 (vinte e quatro) horas para procedimentos de urgência e de emergência, 

nos termos definidos neste instrumento; 

II- 60 (sessenta) dias para consultas e exames; 

III- 300 (trezentos) dias para parto a termo; 

IV- 180 (cento e oitenta) dias para os demais casos.  

 

Parágrafo único – O prazo de carência será contado a partir do início de vigência 

da adesão do Beneficiário à BHTRANS, que se dará no momento do recebimento, 

pela Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GEAPE), da ficha de 

inscrição do Beneficiário no PLANO.  

 

Art. 16 – É isento do cumprimento dos períodos de carência o Beneficiário cuja 

inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data: 
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I- de vinculação do Beneficiário Titular à BHTRANS; 

II- contados da data em que se tornar elegível para o PLANO.  

 

Parágrafo único – Entende-se por data de elegibilidade, para fins do disposto no 

inciso II, exemplificativamente, a data de nascimento para inscrição do filho, a data do 

matrimônio para a inscrição do cônjuge, dentre outros. 

 

CAPÍTULO VII – DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

Art. 17 - Considera-se: 

 

I- atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou de 

complicação no processo da gestação; 

II- atendimento de emergência o evento que implica risco imediato de vida ou de 

lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico 

assistente. 

 

Art. 18 - Serão garantidos os atendimentos de urgência e emergência, observando-se 

que: 

 

I- para os atendimentos de urgência decorrentes de acidentes pessoais, o 

atendimento ocorrerá sem restrições, depois de decorridas 24 (vinte e quatro) 

horas da adesão do Beneficiário ao PLANO; 

II- depois de cumprida a carência para internação, haverá cobertura dos 

atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para a internação, desde 

a admissão até a alta, ou que sejam necessários para a preservação da vida, 

órgãos e funções; 

III- durante o cumprimento do período de carência para internação, serão 

garantidos os atendimentos de emergência, limitados às primeiras 12 (doze) 

horas, ou até que ocorra a necessidade de internação; 

IV- depois de cumprida a carência de 180 (cento e oitenta) dias, haverá cobertura 

dos atendimentos de urgência decorrente de complicações no processo 

gestacional, desde a admissão até a alta, ou que sejam necessários para a 

preservação da vida, órgãos e funções; 

V- durante o cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, 

serão garantidos os atendimentos de urgência e emergência referentes ao 

processo gestacional, limitados às primeiras 12 (doze) horas, ou até que 

ocorra a necessidade de internação. 
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Seção I  

Da Remoção 

 

Art. 19 - Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente (do hospital de origem 

para o hospital de destino), observando a regulamentação da ANS em vigor. 

  

Art. 20 - Haverá remoção para unidade de atendimento da rede da BHTRANS, depois 

de realizados os atendimentos classificados como urgência e emergência, quando 

caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos oferecidos pela unidade para 

continuidade da atenção ao paciente. 

 

Art. 21 - Haverá remoção para unidade do SUS, depois de realizados os 

procedimentos caracterizados como urgência e emergência, nos casos do Beneficiário 

estar cumprindo período de carência para internação. 

 

Parágrafo único – Na remoção para uma unidade do SUS serão observadas as 

seguintes regras: 

 

I- quando não possa haver remoção por risco de vida, o Beneficiário e o 

prestador deverão negociar entre si a responsabilidade financeira da 

continuidade da assistência, desobrigando-se, assim, a BHTRANS, desse 

ônus; 

II- caberá à BHTRANS o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente 

para uma unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a 

garantir a continuidade do atendimento; 

III- na remoção, a BHTRANS deverá disponibilizar ambulância com os recursos 

necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua 

responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o registro na unidade 

SUS; 

IV- quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura 

de termo de responsabilidade, pela continuidade do atendimento em 

unidade diferente daquela definida no inciso II, a BHTRANS estará 

desobrigada da responsabilidade médica e do ônus financeiro da remoção. 

 

CAPÍTULO VIII – DO REEMBOLSO 

 

Art. 22 – A BHTRANS assegurará o reembolso, no limite das obrigações estabelecidas 

neste Regulamento, das despesas efetuadas pelo Beneficiário com assistência à 

saúde:  
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I- nos atendimentos de urgência ou de emergência realizados em todo o território 

nacional;  

II- nos atendimentos eletivos realizados dentro da área geográfica de abrangência e 

atuação do PLANO, quando o Beneficiário for atendido fora da rede credenciada 

da BHTRANS.  

 
§1º - O reembolso deverá ser solicitado em requerimento padrão disponibilizado pela 

BHTRANS, no prazo máximo de 12 (doze) meses da emissão do recibo. 

 

§2º - O reembolso será efetuado com base em honorários e despesas definidos no 

ROL de Procedimentos Médicos, nas tabelas de diárias e taxas hospitalares 

UNIDAS/MG PADRÃO, materiais e medicamentos de acordo com o BRASINDICE em 

vigor na data do atendimento, de acordo com a lista de materiais da UNIDAS/MG.  

 

§3º - O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores constantes 

das tabelas referidas no parágrafo anterior, conforme o caso, limitado ao valor 

praticado pela BHTRANS junto à rede de prestadores do PLANO, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias contados da apresentação do recibo original, acompanhado do xerox, 

legível e sem rasuras, contendo:  

 

I- Honorários Médicos: recibos/notas fiscais, constando o nome do beneficiário, CRM 

e CPF/CNPJ legíveis, do profissional/estabelecimento, discriminando o(s) serviço(s) 

prestado(s), autorização prévia conforme ROL de Procedimentos divulgados no 

Portal do PAMEH; 

II- Exames: notas fiscais, discriminando os exames realizados com os respectivos 

valores e pedido do médico ou cirurgião-dentista assistente (original ou cópia).  

III- Diárias, Taxas, Medicamentos e Materiais: notas fiscais e prescrição médica, 

constando o nome do beneficiário, data, CRM e assinatura do profissional, relação 

detalhada dos itens da fatura hospitalar com valor unitário, quantidade e valor total; 

autorização prévia da Auditoria do PAMEH para procedimentos eletivos, relatório 

médico com justificativa para atendimentos de urgência; 

IV- Fonoaudiologia / Nutrição / Psicologia / Terapia Ocupacional / Fisioterapia: 

prescrição médica contendo o CRM e o nº de sessões a serem realizadas, de acordo 

com os limites e condições estabelecidos no presente Instrumento, recibos/notas 

fiscais, constando o nome do beneficiário, código MAS, data, CPF/CNPJ, nº de 

inscrição no respectivo Conselho Profissional, assinatura do profissional e número de 

sessões realizadas e o código do procedimento.  

V- Outras despesas: notas fiscais, discriminando os procedimentos realizados com os 

respectivos valores e pedido do médico ou cirurgião-dentista assistente (original ou 

cópia).  
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§4º – Caso o Beneficiário ultrapasse a quantidade de exames, consultas e terapias 

isentos de coparticipação conforme previsto no Capítulo X, Seção V, o reembolso será 

de 60% do valor de tabela ou do recibo, o que for menor, em virtude da aplicação da 

coparticipação prevista neste Regulamento. 

 

§5º - A não observância do descrito nos parágrafos anteriores implicará o 

indeferimento do pedido de reembolso.  

 

§6º - O reembolso será realizado através da folha de pagamento imediatamente 

seguinte à data de apresentação dos recibos.  

 

§7º - A critério da administração do PLANO, poderá ser solicitado relatório 

médico justificando a necessidade do serviço prestado. 

 

§8º - Não serão reembolsáveis despesas oriundas de atendimentos prestados 

por prestadores credenciados ao PLANO. 

 

§9º - As tabelas utilizadas para cálculo do reembolso encontram-se  disponíveis na 
sede da BHTRANS e no portal corporativo da operadora na internet através do 
endereço eletrônico: www.ciasaude.srv.br/bhtrans. Sempre que houver alteração nas 
referidas tabelas, estas serão novamente registradas. 

 

§10 - Os esclarecimentos a respeito das tabelas mencionadas no parágrafo 

anterior poderão ser obtidos através da Central de Atendimento do PLANO pelo 

telefone de contato: (31) 3379-5608  

 
CAPÍTULO IX – DOS MECANISMOS DE REGULAÇÃO 

 

Seção I 

Do Atendimento 

 

Art. 23 – No atendimento, o Beneficiário deverá apresentar-se ao credenciado munido 

do cartão de identificação juntamente com um documento oficial de identidade.  

 

Parágrafo único - A perda, extravio, roubo ou furto do cartão deverá ser, 

imediatamente, comunicada à BHTRANS, sob pena de o beneficiário responder por 

valores indevidamente suportados pelo PLANO, acrescidos de juros e encargos. 

 

 

http://www.ciasaude.srv.br/bhtrans
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Art. 24 – No atendimento, o Beneficiário assinará a guia de procedimentos médicos. A 

assinatura será feita quando o(s) procedimento(s) realizado(s) estiver(em) 

demonstrado(s) na mesma guia.  

 

Art. 25 – Nos casos de urgência e emergência, em que se torne necessária a 

internação imediata ou socorro aos sábados, domingos, feriados e/ou fora do horário 

de expediente da BHTRANS, o Beneficiário adotará, por iniciativa própria as 

providências que lhe forem exigidas na ocasião do internamento, devendo solicitar no 

PLANO, até 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da internação, a documentação 

necessária.  

 

Seção II  

Do Padrão de Acomodação  

 

Art. 26 - A internação de Beneficiários do PLANO far-se-á em apartamento standart. 

 

§1º - Não havendo disponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos 

próprios, contratados ou credenciados pela BHTRANS, na acomodação em que o 

Beneficiário foi inscrito, a ele será garantido o acesso à acomodação em nível 

superior à prevista, sem ônus adicional, na rede credenciada, até que haja 

disponibilidade de leito, quando será providenciada a transferência. 

 

§2º - Na hipótese de o Beneficiário optar por acomodação hospitalar superior 

àquela ofertada, deverá arcar com a diferença de preço e a complementação dos 

honorários médicos e hospitalares, conforme negociação direta com o médico ou 

hospital. 

 

Seção III  

Da Autorização Prévia  

 

Art. 27 – A cobertura para todos os serviços e procedimentos garantidos pelo PLANO 

encontra-se condicionada à autorização prévia da BHTRANS, à exceção das situações 

descritas a seguir:  

I- consultas médicas; 

II- exames laboratoriais; 

III- exames radiológicos simples (inclusive mamografia); 

IV- eletrocardiograma conjugado a consulta ou atendimento médico; 

V- procedimentos integrantes de atendimentos de urgência ou emergência; 
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Art. 28 – As internações eletivas realizar-se-ão mediante autorização prévia do 

PLANO.  

 

§1º - Em internações de urgência ou emergência, o Beneficiário apresentará apenas o 

cartão de identificação do PLANO e documento oficial de identidade, tendo um prazo 

de 2 (dois) dias úteis para regularizar a autorização de internação.  

 

§2º - A autorização mencionada neste artigo cobrirá o tempo de permanência 

inicialmente autorizado, sendo exigida outra autorização em caso de prorrogação, cujo 

pedido deverá ser acompanhado de relatório assinado pelo médico assistente, em que 

constem as razões técnicas que justifiquem o novo período solicitado, que estará 

sujeito à análise e aprovação da auditoria médica.  

 

Art. 29 - Por ocasião da concessão de autorização prévia, a BHTRANS garantirá, ao 

Beneficiário, avaliação pelo profissional avaliador no prazo máximo de 1 (um) dia útil, a 

partir do momento do recebimento de sua solicitação, ou em prazo inferior, quando 

caracterizada a urgência.   

 

Art. 30 - Em caso de divergência médica na concessão da autorização prévia, o 

Beneficiário deverá ser informado pela BHTRANS de que será garantida a instauração 

de junta médica, para definição do impasse, constituída pelo profissional solicitante do 

procedimento ou nomeado pelo Beneficiário, por médico da BHTRANS e por um 

terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais acima nomeados, cuja 

remuneração ficará a cargo da BHTRANS. Caso o Beneficiário escolha um profissional 

não pertencente à rede credenciada do Plano, os honorários desse profissional serão 

de responsabilidade do Beneficiário. 

 

Art. 31 – Os serviços de diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 

ambulatoriais podem ser solicitados pelo médico assistente, dentro de suas 

competências, independentemente de pertencerem à rede credenciada da BHTRANS, 

observado o disposto na regulamentação em vigor.  

 

Seção IV 

Da Rede Assistencial  

 

Art. 32 - As informações referentes aos prestadores de serviços que integram a rede 

assistencial da BHTRANS encontram-se disponíveis em seu portal corporativo na 

internet, através do endereço eletrônico: www.ciasaude.srv.br/bhtrans, assim como 

em sua Central de Atendimento pelo telefone de contato: (31) 3379-5608  

http://www.ciasaude.srv.br/bhtrans
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§1º - A BHTRANS poderá promover, a qualquer tempo, alterações na sua rede de 

prestadores de serviços, observada a regulamentação em vigor.  

 

§2º - É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outro equivalente 

e mediante comunicação ao Beneficiário e à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência, 

ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou 

infração das normas sanitárias em vigor. 

 

§3º - Na hipótese de a substituição de entidade hospitalar ocorrer por vontade da 

BHTRANS durante período de internação de algum Beneficiário, será garantido o 

pagamento das despesas relacionadas com a internação até a alta hospitalar, 

estabelecida pelo médico assistente, exceto nos casos de infração às normas 

sanitárias, quando a BHTRANS providenciará, às suas expensas, a transferência 

imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da 

assistência. 

 

§4º - No caso de redução de entidade hospitalar, é necessária autorização prévia da 

ANS.  

 

Seção V  

Da Coparticipação  

 

Art. 33 - Entende-se por coparticipação a parte efetivamente paga pelo 

Beneficiário Titular, referente aos serviços cobertos pelo PLANO e utilizados por 

ele e seus Dependentes, definida em termos fixos ou em percentuais. 

 

Art. 34 - Além da contribuição mensal devida pelo Beneficiário, será cobrada 

coparticipação, quando da utilização, sobre os procedimentos relacionados a 

seguir, no período de um ano, contado a partir de 1º de maio a 30 de abril:  

I- Consultas de qualquer natureza: 40% (quarenta por cento) a partir da 7ª 

consulta;  

II- Exames: 40% (quarenta por cento) a partir do 9º exame;  

III- Internação: R$ 10,00 (dez reais); 

IV- Fisioterapia: 40% (quarenta por cento) a partir da 41ª sessão; 

V- Acupuntura e Nutricionista: 40% (quarenta por cento) a partir da 13ª sessão; 

VI- Fonoaudiologia: 40% (quarenta por cento) a partir da 25ª sessão; 

VII- Psicoterapia e Terapia Ocupacional: 40% (quarenta por cento) a partir da 19ª 

ou 41ª, dependendo do CID, de acordo com Anexo II da RN 338 da ANS. 



 

BHTRANS – PP n.º 21/2017 – Anexo I – Termo de Referência – Página 22 de 34 

 

§1º – Também haverá coparticipação nos casos de internação para tratamento 

dos transtornos psiquiátricos na forma prevista neste Regulamento.  

 

§2º – Não haverá cobrança de coparticipação sobre o valor das consultas quando 

a soma das consultas do grupo familiar for menor ou igual ao número de 

pessoas inscritas do mesmo grupo familiar multiplicado por seis no ano. 

 

 

§3º – Não haverá cobrança de coparticipação sobre o valor dos exames quando a 

soma dos exames do grupo familiar for menor ou igual ao número de pessoas 

inscritas do mesmo grupo familiar multiplicado por oito no ano. 

 

§4º – Os exames laboratoriais serão agrupados pelo grupo de procedimentos, 

para fins de contagem, sendo que a cada grupo de procedimentos (cinco 

primeiros dígitos do código TUSS do procedimento) será contado com um 

exame, desde que realizados no mesmo dia pelo mesmo Prestador. 

 

§5º – Não haverá cobrança de coparticipação para as consultas e exames quando 

relacionados ao pré-natal.  

 

§6º – Os Beneficiários Titulares portadores de doença crônica, devidamente 

comprovada através de relatório médico, poderão se inscrever no programa de 

Tratamento Médico Continuado – TMC e ficarão isentos de coparticipação em 

consultas e exames relacionados à doença declarada, desde que solicitada a 

inscrição e aprovado pela Auditoria Médica do PLANO. 

 

§7º – Os tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia, terapia 

ocupacional, acupuntura, nutrição, são contados individualmente por 

Beneficiário e por procedimento para fins de coparticipação e não serão 

enquadrados como Tratamento Médico Continuado para fins de coparticipação. 

 

§8º – Os exames preventivos definidos no Programa de Promoção de Saúde da 

BHTRANS estão isentos de coparticipação. 

 

§9 – O Beneficiário Titular é responsável pelo pagamento das suas 

coparticipações e a de seus Dependentes, ainda que a cobrança venha a ser 

efetivada após sua exclusão do PLANO, considerando o lapso temporal existente 

entre a data do atendimento e a cobrança pelo credenciado. 
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CAPÍTULO X – DA FORMAÇÃO DO PREÇO E MENSALIDADE 

 

Art. 35 - O PLANO será custeado em regime de preço “pré-estabelecido”, nos termos 

da Resolução Normativa nº 85/04 da ANS e alterações posteriores.  

 

Art. 36 - Será cobrado a título de contribuição mensal: 

I- Para os empregados e diretores da BHTRANS: 3,1% (três inteiros e um décimo 

por cento) do salário base mais gratificação de função e/ou complementação 

salarial, quando houver; 

II- Cônjuge ou companheiro(a) até 43 (quarenta e três) anos de idade: 0,6% (seis 

décimos por cento) do salário base mais gratificação de função e/ou 

complementação salarial, quando houver; 

III- Cônjuge ou companheiro(a) com idade superior a 43 (quarenta e três) anos: 2,5% 

(dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário base mais gratificação de 

função e/ou complementação salarial, quando houver; 

IV- Filho(s) solteiro(s) inválido(s) com até 43 (vinte e três) anos de idade completos: 

0,6 (seis décimos por cento) do salário base mais gratificação de função e/ou 

complementação salarial, quando houver, para cada Dependente; 

V- Filho(s) solteiro(s) inválido(s) com idade superior a 43 (vinte e três) anos: 2,5% 

(dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário base mais gratificação de 

função e/ou complementação salarial, quando houver, para cada Dependente; 

VI- Filho(s) solteiro(s) até 23 (vinte e três) anos de idade completos: 0,6 (seis 

décimos por cento) do salário base mais gratificação de função e/ou 

complementação salarial, quando houver, para cada Dependente; 

VII- Filho(s) solteiro(s) com idade entre 24 (vinte e quatro) e 28 (vinte e oito) anos 

completos: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário base mais 

gratificação de função e/ou complementação salarial, quando houver, para cada 

Dependente. 

 

§1º - O percentual de contribuição previsto nos incisos IV, V, VI e VII do caput desse 

artigo será igualmente aplicados ao(s) enteado(s), tutelado(s) ou menor(es) sob 

guarda, desde que na mesma condição de filhos.  

 

§2º - A BHTRANS participará do custeio do PLANO nos mesmos percentuais citados 

neste artigo, independentemente da adesão do empregado, exceto no que se refere ao 

inciso VII, quando não haverá contribuição da BHTRANS. 
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§ 3º Será ainda devida, por parte da BHTRANS, a contribuição de 3,1% (três 

vírgula um por cento) sobre o salário, gratificação de função e/ou 

complementação salarial, quando houver, dos empregados que não fizeram 

adesão ao plano. 

 

§4º - No caso dos ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e 

aposentados, o percentual de contribuição incidirá sobre a última remuneração bruta a 

que teve direito na empresa, se estivesse trabalhando (ativo), observando índice 

resultante do acordo coletivo. 

 

§5º - O PLANO contará, ainda, com recursos financeiros do Fundo de Reserva ou 

Reserva Técnica, constituído pelas contribuições dos Beneficiários e da BHTRANS, 

aplicações financeiras apuradas mensalmente e eventuais novas fontes de receita.  

 

Art. 37 - As contribuições mensais e eventuais coparticipações relativas aos 

Beneficiários Titulares, por si e seus Dependentes, serão preferencialmente 

descontadas em folha de pagamento.  

 

Parágrafo único - Nos casos em que não seja possível o desconto em folha de 

pagamento, as contribuições mensais e coparticipações de responsabilidade dos 

Beneficiários Titulares, deverão ser quitadas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao 

que competem, via depósito ou boleto bancário emitido pela BHTRANS. 

 

Art. 38 – As contribuições mensais relativas aos demitidos e exonerados sem justa 

causa, aposentados e seus respectivos dependentes, bem como dos dependentes 

mantidos no PLANO após o falecimento do titular, deverão ser pagas quitadas até o dia 

10 (dez) via depósito ou boleto bancário emitido pela BHTRANS. 

 

Art. 39 - Em caso de inobservância do prazo estabelecido para pagamento das 

contribuições mensais e das coparticipações, estas ficarão sujeitas a juros de 1% 

ao mês, calculados dia a dia, e multa de 2% sobre o valor do débito em atraso. 

 

CAPÍTULO XI – DO REAJUSTE  

 

Art. 40 - Os valores das contribuições mensais e as coparticipações serão 

reajustados anualmente, no mês de maio de cada ano, pelo índice resultante do 

acordo coletivo.  

 

Art. 41 - O custeio será revisto anualmente no momento da aplicação do reajuste 

financeiro e aprovado pelo Conselho de Gestão do PLANO que fixará os valores 
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a vigorar para os próximos 12 (doze) meses, com base nos cálculos atuariais 

apresentados, que irão considerar, dentre outras, as seguintes distorções: 

I- aumento imprevisível na frequência de utilização dos serviços; 

II- aumento imprevisível dos custos médicos e hospitalares, superiores às 

correções normalmente praticadas sobre as contribuições do PLANO; e, 

III- alteração sensível na composição do grupo inscrito no PLANO. 

 

§1º - Os percentuais de reajuste e revisão aplicados ao PLANO deverão ser 

comunicados à ANS, nos termos estabelecidos na regulamentação em vigor. 

 

§2º - Independentemente da data de adesão do Beneficiário, os valores de suas 

contribuições terão o primeiro reajuste integral no momento da aplicação do 

reajuste financeiro e revisão do custeio, entendendo esta como data base única. 

 

§3º - Caso nova legislação venha a autorizar a correção em período inferior a 12 

(doze) meses, essa terá aplicação imediata sobre o presente Regulamento. 

 

Art. 42 - Para os casos em que seja obrigatória a adoção de pool de risco, em 

virtude de cumprimento de normas emanadas pela ANS, deverá ser observada a 

manifestação do Conselho de Gestão do PLANO para esse fim, respaldada em 

avaliação atuarial.  

 

CAPÍTULO XII 

FAIXAS ETÁRIAS 

 

Art. 43 - As contribuições mensais foram fixadas em função da categoria e da 

idade do beneficiário inscrito, de acordo com as seguintes faixas etárias e 

conforme os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas: 

 

I. Beneficiário Titular:  

 

Faixa etária: 
Variação por 

faixa etária: 

0 – 18 - 

19 – 23 - 

24 – 28 - 

29 – 33 - 

34 – 38 - 

39 – 43 - 
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44 – 48 - 

49 – 53 - 

54 – 58 - 

59 + - 

 

II. Beneficiário Dependente – Categoria I:  

 

Faixa etária: 
Variação por 

faixa etária: 

0 – 18 - 

19 – 23 - 

24 – 28 - 

29 – 33 - 

34 – 38 - 

39 – 43 - 

44 – 48 3,17 

49 – 53 - 

54 – 58 - 

59 + - 

 

III. Beneficiário Dependente – Categoria II:  

 

Faixa etária: 
Variação por 

faixa etária: 

0 – 18 - 

19 – 23 - 

24 – 28 3,17 

29 – 33 - 

34 – 38 - 

39 – 43 - 

44 – 48 - 

49 – 53 - 

54 – 58 - 

59 + - 

 

§1º - Quando a alteração da idade importar deslocamento para a faixa superior, 

as mensalidades serão alteradas, automaticamente, no mês seguinte ao do 
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aniversário do beneficiário, pelo percentual de reajuste estabelecido para a faixa 

etária subsequente.  

 

§2º - Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária não se confundem 

com o reajuste anual previsto neste Regulamento. 

 

§3º - Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária são fixados 

observadas as seguintes condições:  

 

I. O valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) 

vezes o valor da primeira faixa etária; 

II. A variação acumulada entre a 7ª (sétima) e a 10ª (décima) faixas não 

poderá ser superior à variação acumulada entre a 1ª (primeira) e a 7ª 

(sétima) faixas. 

 

§4º - Em decorrência da aplicação do disposto no Estatuto do Idoso, não será 

aplicado reajuste por faixa etária ao beneficiário com 60 (sessenta) anos de idade 

ou mais, permanecendo apenas a aplicação do reajuste anual previsto neste 

Regulamento, decorrente da avaliação atuarial do PLANO. 

 

CAPÍTULO XIII – DAS REGRAS PARA INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PLANOS 

COLETIVOS 

 

Seção I 

Do Demitido 

 

Art. 44 - Ao Beneficiário Titular que contribuir para o PLANO, em decorrência de 

vínculo mantido junto à BHTRANS, no caso rescisão ou exoneração do contrato de 

trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de 

Beneficiário, por prazo determinado, nas mesmas condições de cobertura assistencial 

de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 

pagamento integral da contribuição mensal. 

 

§1º - O período de manutenção da condição de Beneficiário a que se refere o caput 

será de um terço do tempo de permanência em que tenha contribuído para o PLANO, 

com um mínimo assegurado de 06 (seis) meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses. 
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§2º - O Beneficiário Titular demitido ou exonerado sem justa causa deverá optar 

pela manutenção no PLANO no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o seu 

desligamento, a contar da comunicação da BHTRANS quanto ao direito de 

manutenção da condição de Beneficiário, formalizada no ato da comunicação da 

demissão ou exoneração. 

 

§3º - Estão excluídos do caput deste artigo, os diretores não empregados.  

 

Seção II 

Do Aposentado 

 

Art. 45 - Ao ex-empregado aposentado que tiver contribuído para o PLANO, em 

decorrência de vínculo mantido junto à BHTRANS, é assegurado o direito de manter 

sua condição de Beneficiário, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, nas mesmas 

condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de 

trabalho, desde que assuma o pagamento integral da contribuição mensal. 

 

§1º - Na hipótese de contribuição pelo então empregado, por período inferior a 10 (dez) 

anos, é assegurado o direito de manutenção como Beneficiário à razão de 1 (um) ano 

para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do PLANO. 

 

§2º - O aposentado deve optar pela manutenção da assistência à saúde no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, em resposta à comunicação da BHTRANS quanto ao 

direito de manutenção da condição de Beneficiário, formalizada no ato da 

comunicação da aposentadoria.  

 

§3º - Na hipótese do empregado que se aposentar continuar trabalhando na 

BHTRANS, quando vier a se desligar dessa, é garantido o direito de manter-se como 

Beneficiário na condição de aposentado. 

 

§4º - Em caso de óbito do empregado aposentado, que continuou trabalhando na 

BHTRANS, antes do exercício do direito previsto nesta Seção, é garantida a 

permanência no PLANO dos dependentes inscritos, pelo prazo a que teria direito o 

empregado aposentado, desde que assumam as responsabilidades financeiras. 
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Seção III 

Das Disposições Comuns 

 

Art. 46 – O PLANO tratado neste Regulamento destina-se à categoria de Beneficiários 

ativos e ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados, pelo 

que o direito previsto neste Capítulo garantirá a manutenção do ex-empregado neste 

mesmo PLANO. 

 

§1º - O direito garantido neste Capítulo será assegurado ainda que o Beneficiário não 

esteja contribuindo para o PLANO no momento da demissão ou exoneração sem justa 

causa ou aposentadoria, desde que em algum momento tenha contribuído para o 

PLANO. Nesse caso, o direito será assegurado na proporção do período ou da 

soma dos períodos de sua efetiva contribuição para o PLANO. 

 

§2º - A manutenção da condição de Beneficiário prevista neste Capítulo poderá ser 

exercida individualmente pelo Titular ou estendida também a seu grupo familiar inscrito 

quando da vigência do contrato de trabalho, a critério do próprio Titular. 

 

§3º - O ex-empregado poderá incluir novo cônjuge e filhos no período de manutenção 

da condição de Beneficiário. 

 

§4º - Em caso de óbito do ex-empregado em exercício do direito de manutenção, é 

garantida a permanência no PLANO dos dependentes inscritos, pelo prazo restante a 

que teria direito o demitido ou exonerado sem justa causa ou o aposentado, desde que 

assumam integralmente as responsabilidades financeiras e que formalizem 

expressamente junto à BHTRANS sua permanência em até 30 (trinta) dias da 

ocorrência do óbito, sob pena de exclusão do PLANO. 

 

§5º - As garantias relativas ao direito de manutenção do ex-empregado demitido ou 

exonerado sem justa causa e aposentado não excluem vantagens obtidas pelos 

empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. 

 

§6º - O direito de manutenção no PLANO deixará de existir nas seguintes hipóteses: 

 

I- cancelamento pela BHTRANS do benefício do plano concedido aos seus 

empregados ativos e ex-empregados; 

II- quando da admissão do Beneficiário Titular em novo emprego, ficando sob sua 

responsabilidade a comunicação do fato à BHTRANS; 

III- decurso dos prazos de manutenção previstos neste Capítulo.  
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Art. 47 – Nos planos coletivos custeados integralmente pela BHTRANS, não é 

considerada contribuição a coparticipação do Beneficiário, única e exclusivamente em 

procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência à 

saúde, e, também, o valor pago pelo empregado para custear parte ou integralidade da 

contraprestação pecuniária do plano de saúde em relação aos dependentes. 

 

Art. 48 – É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou 

aposentado e a seus dependentes vinculados ao PLANO, durante o período de 

manutenção da condição de Beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 

9.656/98, o direito de exercer a portabilidade especial de carências para plano 

individual/familiar ou coletivo por adesão, em operadoras, nos termos estabelecidos na 

regulamentação em vigor à época. 

 

Art. 49 – Por se tratar de entidade de autogestão, não existe a oferta de plano 

individual/familiar, motivo pelo qual não se aplicam as regras da Resolução do CONSU 

nº 19/99. 

 

CAPÍTULO XIV – DAS CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE 

BENEFICIÁRIO 

 

 

Art. 50 – O direito dos Beneficiários Titulares e Dependentes de utilizar o PLANO 

cessará nas seguintes hipóteses:  

 

I- licença sem remuneração; 

II- demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria do Beneficiário 

Titular, ressalvado o direito de manutenção no PLANO previsto nos artigos 30 e 

31 da Lei nº 9.656/98, nos termos estabelecidos neste Regulamento;  

III- cancelamento voluntário da inscrição pelo Beneficiário, nos termos estabelecidos 

neste Regulamento;  

IV- Falecimento do Beneficiário Titular; 

 

Art. 51 – A BHTRANS só poderá excluir ou suspender a assistência à saúde dos 

Beneficiários, independentemente de manifestação do próprio Beneficiário Titular, nas 

seguintes hipóteses:  

 

I- Em caso de fraude ao PLANO; 
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II- Perda da qualidade de Beneficiário Titular, ressalvado o direito de manutenção no 

PLANO previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, nos termos estabelecidos 

neste Regulamento; 

III- Perda da qualidade de Beneficiário Dependente, no caso do Beneficiário deixar 

de atender às condições exigidas para sua inscrição previstas neste instrumento 

ou quando deixar de entregar os documentos comprobatórios exigidos para sua 

manutenção como Dependente;  

IV- Interrupção dos valores devidos ao PLANO, inclusive em função da inscrição de 

seus Dependentes, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, 

por ano de vigência de sua inscrição.  

 

§1º - Considera-se licença sem remuneração aquela concedida sem finalidade médica 

e com base em instrução normativa específica sobre o assunto.  

 

§2º - O empregado em licença sem remuneração, na forma do parágrafo anterior, 

poderá optar em manter a sua condição de Beneficiário durante o período do 

licenciamento, desde que assuma o pagamento integral das contribuições mensais. 

 

Art. 52 – Em caso de desligamento deste PLANO, deverão ser observados os 

seguintes procedimentos:  

 

I- Nos desligamentos decorrentes da hipótese prevista no inciso I do artigo 56, a 

autorização para reingresso poderá ser solicitada quando cessar a licença sem 

remuneração. Neste caso, serão aproveitadas as carências já cumpridas pelo 

Beneficiário antes de sua licença sem vencimento.  

II- Nos desligamentos decorrentes de cancelamento voluntário da inscrição pelo 

Beneficiário, este se dará a partir de requerimento do Beneficiário, protocolado 

junto à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GEAPE), 

formalizado através do preenchimento de formulário específico disponibilizado por 

esta Gerência e devolução do cartão de identificação do beneficiário.  

a) A autorização para reingresso somente será concedida transcorridos 6 (seis) 

meses contados da data do pedido de cancelamento; 

b) A solicitação de cancelamento por 2 (duas) vezes impedirá o Beneficiário de 

requerer nova inscrição por um prazo de 2 (dois) anos.  

 
Parágrafo único - É obrigatória a devolução do cartão no ato de cancelamento da 

inscrição, por qualquer motivo, sob pena do Beneficiário responder por valores 

indevidamente suportados pelo PLANO, acrescidos de juros e encargos. 
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Art. 53 – O cancelamento da inscrição, nos termos tratados neste Regulamento, não 

exime o Beneficiário de quitar eventuais débitos com a BHTRANS, incluídos os valores 

das contribuições mensais e das coparticipações.  

 

Art. 54 - O descumprimento por parte dos Beneficiários Titulares ou seus Dependentes 

das normas regulamentares deste PLANO, assim como sua utilização indevida, 

acarretará o cancelamento de sua inscrição, bem como o desconto, em folha de 

pagamento/provento do Beneficiário Titular, dos valores integrais dos procedimentos 

realizados indevidamente. 

 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 55 – Será fornecido a cada Beneficiário Titular inscrito no PLANO:  

I- Cópia deste Regulamento, para que tenham conhecimento de seus direitos e 

deveres; 

II- Acesso à relação de profissionais, hospitais, laboratórios, radiologias e demais 

entidades médico-hospitalares cujos serviços forem credenciados. 

 

Art. 56 - O PLANO não se responsabilizará pelo insucesso de qualquer tratamento 

médico-hospitalar, por eventual acidente operatório ou por dano real ou suposto, 

ocasionado por medicamento ou tratamento ministrado por profissional ou entidades 

prestadoras de serviço. 

 

Art. 57 - Os casos omissos, dúvidas e controvérsias que possam surgir a partir do 

presente Regulamento, serão decididos pelo Comitê de Gestão. 

 

Art. 58 – Os beneficiários do PLANO estão isentos do cumprimento de cobertura 

parcial temporária no caso de doenças e lesões preexistentes. 

 

Art. 59 - O presente Regulamento vigorará por prazo indeterminado, a partir da 

data de sua aprovação. 

 

Art. 60 - O encerramento da operação do PLANO se dará de acordo com o seu 

Estatuto Social, respeitando as regras estabelecidas, principalmente quanto à instância 

decisória competente.  

 

Art. 61 - Fica eleito o foro do domicílio do Beneficiário Titular para dirimir qualquer 

demanda relativa ao presente Regulamento, com renúncia expressa de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO I 

TABELA DE CUSTOS POR FAIXA ETÁRIA 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar o custo por faixa etária do PLANO, 

em atenção ao artigo 15 da RN nº 279/11, que dispõe sobre o direito de manutenção 

da condição de beneficiário para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem 

justa causa e aposentados. 

 

De acordo com o artigo 15 da RN nº 279/11, a operadora deverá apresentar a tabela 

de custo por faixa etária aos seus beneficiários, mesmo que haja o financiamento do 

empregador. 

 

Apenas com intuito de atender ao disposto no referido normativo, apresentamos 

adiante a tabela de custo por faixa etária para o PLANO: 

 

Faixa etária: Custo (R$): 

0 – 18           81,80  

19 – 23           98,16  

24 – 28         122,70  

29 – 33         155,42  

34 – 38         171,78  

39 – 43         196,32  

44 – 48         229,04  

49 – 53         261,76  

54 – 58         310,84  

59 +         474,44  

 

Os percentuais de variação por de faixa etária foram fixados observando os critérios 

dispostos na RN nº 63/03, transcritos a seguir: 

 

I. O valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a 6 (seis) vezes 

o valor da primeira faixa etária. 

II. A variação acumulada entre a 7ª (sétima) e a 10ª (décima) faixas não poderá ser 

superior à variação acumulada entre a 1ª (primeira) e a 7ª (sétima) faixas. 

 

RESSALTA-SE QUE O CUSTEIO DO PLANO, EM PERCENTUAL DE SALÁRIO, 

ESTÁ DISPOSTO NO PRÓPRIO REGULAMENTO, SENDO QUE A TABELA DE 

CUSTOS POR FAIXA ETÁRIA ESTÁ SENDO APRESENTADA EXCLUSIVAMENTE 
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PARA ATENDER AO DISPOSTO NA RN Nº279/11, NÃO PODENDO O 

BENEFICIÁRIO, EM NENHUM MOMENTO, OPTAR POR PAGAR O VALOR 

EXPRESSO NESSA TABELA. 

 

Os percentuais de contribuição que compõem o custeio do PLANO foram definidos 

com base na necessidade de receita média estimada para o plano na avaliação atuarial 

e no salário de participação dos beneficiários titulares.  

 

No formato de custeio proposto, existe uma relação de subsídio entre os beneficiários, 

na qual os beneficiários de salário mais elevado subsidiam aqueles de salários mais 

baixos. 

 

A tabela de custo apresentada neste anexo irá vigorar pelo período de 01/03/2016 a 

28/02/2017. 

 

 

Belo Horizonte, 01 de março de 2016  
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ANEXO III 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
(Modelo de credenciamento a ser apresentado nos termos do subitem 3.1.1 e Capítulo 4 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ 

n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) 

Sr.(a)______________________________________, portador do documento de identidade nº 

_____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório em referência, o qual está autorizado(a) a manifestar-se em nome da empresa, 

requerer vistas de documentos e propostas, formular lances verbais em sessão pública, negociar 

preço diretamente com o(a) Pregoeiro(a), assinar e rubricar documentos, atas e propostas, manifestar 

a intenção de interpor recurso ou renunciar ao direito de fazê-lo e praticar, na forma da lei, todos os 

demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 

 
 
 
 
Observações: 
 
a) O texto acima é mera sugestão.  A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, 

desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado, 
sem deixar dúvidas. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.  

c) Reconhecer a(s) firma(s) do Representante(s) Legal(ais) (outorgante), conforme previsto no  
§ 2º do art. 654 do Código Civil. 

d) Observar o disposto no Capítulo 4 do Edital, em especial os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO 

 
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 3.1.1 e item 4.4 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017 

A Empresa ___________________________, CNPJ n°_______________________, por seu(s) 

Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA(M) ao(à) Pregoeiro(a) e respectiva Equipe 

de Apoio da BHTRANS que, em conformidade com o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 

10.520/02, está APTA a cumprir todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o 

certame referenciado. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, 
desde que as alterações atendam à exigência legal indicada. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ. 

c) A presente Declaração deverá ser entregue conforme disposto no subitem 3.1.1 e item 4.4 do 
Edital. 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 3.1.1 do Edital, quando couber) 

 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo 

assinado(s), DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:  

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  

(Assinalar a condição da empresa)  

 

 

 

  

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) 

  



   

LOTE ITEM OBJETO 
QUANTIDADE 

(MESES) 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(MENSAL)

PREÇO 

TOTAL                        

(ANUAL)

1 1

Prestação de serviços de Assessoria Atuarial

Permanente e Relacionamento com a Agência

Nacional de Saúde Suplementar – ANS com o

objetivo de profissionalizar e racionalizar os

procedimentos do PAMEH - Plano de

Assistência Médico-Hospitalar da BHTRANS,

de forma a maximizar os resultados, reduzindo 

os custos e melhorando o atendimento.

12 -R$             -R$                 

 

 

 

 

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 Identificação da Empresa LICITANTE: _________________________________________

 Identificação do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

 Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

* Preço Total (Anual) do Lote 1 (por extenso): ______________________________________________________

* Prazo de validade da proposta: _________ dias (ver alíena "c" do item 5.1 do Edital)

 - Declaramos:

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 10 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da

comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte (alínea "c" do item 10.2).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão

Presencial n.º 21/2017 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.

Local/Data: ______________________________, ____ de _________________________ de 2017.
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Modelo de declaração a ser apresentada no Envelope nº 1 – Proposta Comercial, nos termos do subitem 

5.2.2 do Edital) 

 
 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017 

 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído da empresa (Identificação completa da licitante ), doravante denominado LICITANTE, 

para fins do disposto no subitem 5.2.2 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo LICITANTE, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da BHTRANS – Empresa de 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
____________________________________________________________ 

Local e Data 

 
 

________________________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 6.6 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis anos; 

 

 
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 
 
Declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua Habilitação, na forma do 

disposto no § 2° do art. 32, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

Assume, ainda, esta Empresa, Inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações 

prestadas. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)  

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE 
BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS, sociedade de 
economia mista municipal situada à Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, n.º 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, 
CEP 30.455-902, inscrita no CNPJ sob o n.° 
41.657.081/0001-84, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. Célio Freitas Bouzada, doravante 
denominada Contratante e a ............................., 
estabelecida na ......................................., CEP ...........  
inscrita no CNPJ sob o n.º ..............................., neste 
ato representada ..............................., doravante 
denominada Contratada, celebram este Contrato, 
sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal 
n.º 8.666/93, suas modificações posteriores e pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-132.266/17-01 
Pregão Presencial n.º 21/2017 e à proposta da Contratada, que integra este documento, 
independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Administração e Finanças – DAF da 
Contratante. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Administração de Recursos 
Humanos – GEARH da Contratante. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Prestação de serviços de Assessoria Atuarial Permanente e Relacionamento com a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS com o objetivo de profissionalizar e racionalizar os 
procedimentos do PAMEH – Plano de Assistência Médica da BHTRANS, de forma a maximizar os 
resultados, reduzindo os custos e melhorando o atendimento. 

2.2. As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no Termo 
de Referência – Anexo I, Regulamento do PAMEH – Anexo II e neste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 393.04.01 e Centro de Custo 11040. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. O presente Contrato tem o valor total de R$ ........................................................................., 
conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

4.2. No valor total estabelecido na Proposta da Contratada estão incluídos todos os impostos, taxas, 
transportes e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela 
prestação dos serviços contratados durante o período de vigência deste Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 
observados o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite para apresentação da 
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 

6.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada. 

6.3. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá ser negociado. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações 
da Contratada: 

7.1. Prestar os serviços contratados, respondendo pela qualidade e alto padrão indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento dos serviços. 

7.2. Apresentar um Plano de Trabalho no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da assinatura 
deste Contrato. 

7.3. Exercer os serviços de assessoria através de profissionais adequados e em número suficiente, 
legalmente habilitados e experientes, sob sua total responsabilidade, sem qualquer ônus e 
solidariedade da Contratante, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos 
previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária e quaisquer outros não 
mencionados neste Instrumento. 

7.4. Empregar as melhores técnicas profissionais em uso, aplicando-se ao máximo para garantir a 
excelência dos serviços, devendo corrigi-los sem nenhum custo adicional, caso os mesmos não 
sejam aprovados pela Contratante. 

7.5. Assegurar a boa qualidade na prestação dos serviços técnicos, objeto desta contratação, sob sua 
inteira e exclusiva responsabilidade, respondendo pela qualidade e alto padrão indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento deste ajuste. 

7.6. Entregar em meio magnético, até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, todas as informações 
processadas durante o ano anterior considerado. 

7.7. Entregar em meio magnético, ao final da contratação, todas as informações consolidadas 
processadas durante o período contratado. 

7.8. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto desse Instrumento. 

7.9. Responsabilizar-se, integralmente, por todas as despesas que possam surgir, a qualquer tempo, 
pela prestação dos serviços decorrentes desta contratação. 

7.10. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à Contratante 
ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço. 

7.12. Submeter-se às normas e determinações da Contratante no que se refere à prestação do 
serviço. 

7.13. Não ceder ou divulgar os resultados advindos dessa consultoria a terceiros, no seu todo ou em 
parte, sem a prévia autorização da Contratante. 

7.14. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação. 

7.15. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
da Contratante. 
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7.16. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da Contratante. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Garantir à Contratada acesso às informações e fornecimento dos dados necessários à execução 
dos trabalhos. 

8.2. Solicitar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados, mediante servidor 
devidamente credenciado. 

8.3. Efetuar os pagamentos nos termos estabelecidos neste Instrumento. 

8.4. Fornecer à Contratada os cadastros de beneficiários e credenciados em meio magnético, bem 
como as cópias dos contratos e das tabelas utilizadas. 

8.5. Manter a Contratada informada das alterações no Regulamento do PAMEH, nas tabelas e 
contratos, e nos cadastros de beneficiários e credenciados. 

8.6. Julgar se o eventual atraso de execução dos serviços encontra-se motivado por “Caso Fortuito ou 
de Força Maior”. 

8.7. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 
dados a seguir: 

Nominal: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
CNPJ Nº: 41.657.081/0001-84 
Inscrição Estadual: Isenta 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Buritis – Belo Horizonte/MG – CEP: 30455-902 

9.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 
12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total dos serviços, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação dos 
serviços. 

9.1.1.1. O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do 
documento fiscal da seguinte forma: “Desconto conforme Lei Municipal n.º 9.145/06.” 

9.2. Os documentos fiscais deverão ser atestados pela Gerência de Administração de Recursos 
Humanos – GEARH após a execução dos serviços. 

9.3. A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços. 

9.4. O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deverá ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 
utilizará outra forma de pagamento. 

9.5. O pagamento será feito mensalmente, em até 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota 
Fiscal pela Gerência de Orçamentos e Finanças – GEORF da Contratante, devidamente atestada. 

9.6. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante. 

9.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
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pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove 
décimos por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente 
aos impostos destacados no documento fiscal; 

b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do Contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas , nos termos 
do inciso IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de a Contratada 
entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim 
a que se destina; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a 
Contratada der causa à rescisão do Contrato. 

10.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação 
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução deste Contrato. 

10.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 

10.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamentos e 
Finanças da Contratante no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

10.2.5. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 

10.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada. 

10.2.5.2. Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices 
e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente. 

10.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras. 

10.2.5.4. Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa. 

10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviço 
em desacordo com o estabelecido. 

10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
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n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

10.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de 
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão 
grave ao interesse público. 

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

10.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

11.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

11.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e legislação subsequente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

12.1. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal n.º 13.757 de 26 de outubro de 2009, fica 
vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais. 

12.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

12.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato. 

12.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante 
Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 

 

Belo Horizonte,            de                                    de 2017. 

 

 

 
__________________________________________         _____________________________ 

 (Nome) 
(Cargo) 

Contratada 

Celio Freitas Bouzada 
Presidente 
BHTRANS 

 
 
 
 

 
Testemunhas: 

1 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

2 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 


