
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

CONTRATO 08/2019. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO QUE CELEBRAM O 

CRF/SC E A EMPRESA UNIODONTO 

CATARINENSE 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA – CRF/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 83.900.969/0001-46, localizado 

na Rua Crispim Mira, 421 – Centro – Florianópolis/SC, CEP 88.020-540, SC, neste ato representado 

por sua Presidente Farm. Karen Berenice Denez e seu Tesoureiro Farm. Marcos Aurélio Thiesen 

Koerich. 

 

CONTRATADA: FEDERACAO DAS COOPERATIVAS ODONTOLOGICAS DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA – UNIODONTO CATARINENSE, CNPJ 07.270.625/0001-12, com 

endereço: Rua João Pessoa, 10 Terreo – Bairro CENTRO - CEP 89.012-473 – Blumenau/SC, 

representado por Dr. Marcos Adolf Prinz, CPF 487.854.319-15. 

 

Os CONTRATANTES acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições 

do Edital do Pregão Eletrônico 009/2019 pelos termos da proposta da Contratada de 18/06/2019 e 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços serviço de saúde de assistência odontológica 

para o quadro de funcionários do CRF-SC, bem como seus dependentes, com cobertura no Estado 

de Santa Catarina com emergência e urgência em todo o território nacional, na forma da legislação 

vigente 

1.1.1 O plano, objeto do presente contrato, é do tipo “livre adesão” e “mensalidade fixa”, assim 

entendido aquele em que não há garantia para a Contratada quanto ao número mínimo de usuários, 

bem como aquele em que o usuário titular contribui com parcela(s) mensal(is) fixa(s) por usuário(s) 

titular e dependente(s). 

1.1.2 – O contrato será classificado como coletivo empresarial na forma da legislação vigente, não 

havendo carência de qualquer natureza. 

1.2. Das abrangências 

1.2.1. O plano deverá ter cobertura estadual no estado de Santa Catarina, em especialmente nas 

cidades: Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Joinville, Lages, Caçador e Blumenau. 

1.3. Das coberturas 

1.3.1. O plano deverá cobrir, no mínimo, as despesas referentes aos serviços e especialidades listadas 

no termo de referência anexo ao edital. 

1.3.2. Todos os procedimentos novos que eventualmente sejam inclusos no rol de procedimentos 

previstos da ANS, durante a vigência contratual, serão abrangidos pela cobertura aqui contratada.  

1.4. Das inclusões, exclusões e alterações dos usuários 

1.4.1. A Contratada deverá providenciar o cadastramento dos usuários beneficiários constantes de 

lista encaminhada pelo CRF/SC 

1.4.2. Serão aceitos como beneficiários pela Contratada, sem limite de idade. Os beneficiários será 

integrantes do quadro funcional do CRF/SC, bem como seus dependentes na forma das normas 

vigente 

1.4.3. Deverão ser aceitos no plano de assistência odontológica os beneficiários portadores de 
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doenças e lesões preexistentes, crônicas ou congênitas em igualdade de condições com os demais 

integrantes do grupo. 

1.4.4. O ingresso dos beneficiários dependentes dependerá da participação do beneficiário titular no 

contrato de plano privado de assistência à saúde. 

1.4.5. O cadastramento de beneficiários dependerá da apresentação de Certidão de Nascimento ou 

RG, CPF, para os maiores de 18 anos, e Comprovante de Endereço e, conforme o caso, 

Comprovação de Vínculo com o CRF/SC, Comprovação do Vínculo Familiar. 

1.4.6. As hipóteses abaixo discriminadas constituem exclusões dos beneficiários: a) falecimento; b) 

divórcio; c) dissolução de união estável; d) demissão; e) perda da condição de dependente; e i) 

desligamento voluntário pelo beneficiário titular. 

1.4.7. O usuário excluído do plano de saúde no decorrer do mês terá seu nome constante da relação 

nominal anexa à fatura, com o valor correspondente à sua participação até o dia de sua exclusão, 

caso não haja utilização relativa àquele mês e ainda não tenha sido fechado a fatura do mês. 

1.5. Da garantia de atendimento e do Reembolso 

1.5.1. A garantia de atendimento e o reembolso aos beneficiários seguirão as regras previstas na 

Resolução Normativa – RN n. 259, de 17 de junho de 2011, da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, e as eventuais alterações, as quais fazem parte do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. A Contratante pagará à Contratada, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o valor 

unitário mensal de R$ 14,85 (Quatorze reais e oitenta e cinco centavos) por usuário (vida). 

2.2. O valor mensal deverá ser per capita, independente de sexo e idade, e expresso em moeda 

corrente nacional. 

2.3. Não poderá haver distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre os beneficiários 

que venham a ser incluídos no Contrato e aqueles já vinculados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ANUAL ESTIMADO 

3.1. O presente Contrato tem como valor anual estimado a importância resultante da multiplicação 

do valor previsto neste contrato por 119 usuários, considerados nesse montante o orçamento do 

CRF/SC e a participação dos usuários vinculados ao plano. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 meses contados a partir de 01/07/2019, podendo, no 

interesse da Administração, ser prorrogado por meio de Apostilamento ou Termos Aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 

da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE CUSTEIO DOTAÇÃO 

6.1. O custeio mensal será efetuado pela Contratante conforme de sua dotação orçamentária anual 

destinada aos serviços odontológicos. A complementação do valor mensal será paga pelos servidores 

por intermédio de consignação em folha de pagamento e repassada à Contratada. 

6.2. A reserva orçamentária do CRF/SC ocorrerá na conta 6.2.2.1.1.01.04.01.004 – Plano 

Odontológico. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Relacionar os beneficiários, até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato com a Contratada, 

com todos os dados necessários para fins de cadastramento. 
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7.2. Comunicar, por escrito ou via eletrônica, à Contratada as inclusões, exclusões de beneficiários, 

bem como os casos de perda, por qualquer motivo, do direito ao atendimento. 

7.3. Promover, por intermédio da Departamento de Recursos Humanos do CRF/SC, frequentes 

avaliações da manutenção da capacidade operacional da licitante contratada, em especial de suas 

reais condições de execução dos serviços objeto desta licitação, bem como o acompanhamento e 

fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, devendo o responsável pela 

fiscalização do contrato anotar em registro próprio as falhas detectadas, comunicando as ocorrências 

ao Gestor do Contrato, com vistas à adoção das medidas que se façam necessárias. 

7.4. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo fixados neste 

Contrato. 

7.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato consistem na verificação, pelo 

Contratante, da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos por meio do fiscal do Contrato 

qual seja, o funcionário titular da função de Chefe do Departamento de Recursos Humanos e de 

Pessoal, ou seu substituto, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993. 

8.2. O Fiscal do Contrato promoverá o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada ficará obrigada a: 

9.1.1. executar o objeto proposto nas condições estipuladas no Projeto Básico (Termo de referência) 

anexo I ao Edital do Pregão 09/2019 e em sua proposta; 

9.1.2. Disponibilizar Manual/Orientação para utilização do plano odontológico; 

9.1.3. Fornecer aos beneficiários, sem custo adicional, para acesso aos serviços, de cartões de 

identificação constando seus nomes e o plano a que pertencem, observado o prazo máximo de 30 

(trinta) dias para encaminhamento dos cartões quando da inclusão de usuários e da emissão de 

segundas vias, e antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando da substituição dos cartões 

vincendos; 

9.1.4. fornecer ao Contratante o número de identificação de beneficiário cadastrado quando da 

inclusão de novo usuário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de possibilitar o acesso aos serviços 

enquanto pendente o encaminhamento do cartão de utilização; 

9.1.5. fornecer um guia impresso ou acessível por internet, constando nome, telefone e endereço dos 

profissionais, consultórios, clínicas e serviços auxiliares credenciados, conforme o domicílio do 

beneficiário; 

9.1.6. manter a rede de atendimento credenciada em número igual ou superior ao apresentado no 

ato da contratação, e, caso haja descredenciamento de qualquer serviço, credenciar outro de mesmo 

porte e com a mesma capacidade técnica e abrangência; 

9.1.7. manter atualizado o cadastro dos prestadores de serviço contratados ou credenciados; 

9.1.8. os profissionais cirurgiões-dentistas deverão possuir o conhecimento e a prática necessária 

para o desempenho das especialidades previstas, sendo essa averiguação de responsabilidade da 

Contratada; 

9.1.9. Manter a constante evolução na qualidade da prestação do serviço; 

9.1.10. encaminhar, mensalmente ao Contratante, listagem atualizada dos beneficiários titulares e 

dependentes cadastrados, constando os seguintes itens: nome, código do cadastro, data de 

nascimento, CPF, tipo de plano inscrito, data da inclusão e valor da mensalidade; 

9.1.11. remeter, mensalmente, relação contendo as alterações cadastrais realizadas, contendo na 

relação das movimentações as seguintes informações dos beneficiários: nome, código do cadastro, 
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tipo de plano, data da inclusão e exclusão, conforme o caso, para possibilitar conferência e controle 

por parte do fiscal do contrato; 

9.1.12. disponibilizar ao Contratante um sistema informatizado que possibilite, via internet, o 

encaminhamento da movimentação diária e mensal dos beneficiários, quais sejam: os formulários 

de inclusão, exclusão ou alteração cadastral; 

9.1.13. providenciar a imediata correção das deficiências nos serviços contratados, apontadas pelo 

Contratante, responsabilizando-se pelos fatos advindos da ineficiência, morosidade e 

irregularidades praticadas por seus empregados e prepostos; 

9.1.14. demonstrar, durante toda a vigência do Contrato, a manutenção da qualidade na prestação 

dos serviços especificados neste Contrato e na legislação em vigor; 

9.1.15. realizar as demais obrigações previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 

9.1.16. resguardar o sigilo dos dados e documentos que lhe sejam confiados para o desempenho dos 

serviços ora contratados; 

9.1.17. Manter um profissional na qualidade de preposto, responsável pelos serviços contratados; 

9.1.18. disponibilizar Central Telefônica de Atendimento 24 horas e/ou canal de contato online 

disponível em site da Internet para usuários com prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para 

resposta a dúvidas específicas, e com o propósito de fornecer, no mínimo, informações a respeito 

dos produtos, serviços e rede referenciada/contratada/cooperada oferecidos pelo plano de assistência 

odontológica e informando eventuais alterações; 

9.1.19. manter a rede de atendimento com credenciados/conveniados em número igual ou superior 

ao apresentado em sua proposta, de maneira atender aos beneficiários nas condições exigidas neste 

Contrato; 

9.1.22. responsabilizar-se por débitos trabalhistas, seguro acidentes e tributos, entre outros, 

referentes a profissionais que atuem na execução dos serviços objetos do presente Contrato; 

9.1.23. emitir Nota Fiscal devidamente preenchida de acordo com as descrições dos itens; 

9.1.24. comunicar ao fiscal do contrato a ocorrência de qualquer fato impeditivo à execução fiel do 

contrato; 

9.1.25. comunicar, por escrito, ao fiscal do contrato qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgue necessários; 

9.1.26. proporcionar ao fiscal do contrato todos os esclarecimentos e informações que sejam 

considerados necessários para a utilização dos serviços contratados; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. O atraso injustificado na efetivação dos serviços, objeto desta licitação, sujeitará a contratada 

à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do presente contrato por dia de atraso, 

até 30 (trinta) dias. 

10.2. Após o decurso do prazo de 30 (trinta dias), além da aplicação da multa prevista no item 

anterior, a Administração poderá aplicar outras sanções, como: 

A) Advertência; 

B) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do presente contrato; 

C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

10.3. A sanção prevista na letra C do sub-item anterior poderá também ser aplicada às empresas ou 

aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

A) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

B) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

C) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

10.4. Na aplicação desta sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos em lei. 
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10.5. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor do 

Contrato atualizado, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor que venham a 

ser causados ao erário, e/ou rescisão. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

11.1 Pela contratação, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante na cláusula 

segunda, já computados os impostos, taxas, transporte, seguro, encargos sociais e todas as demais 

despesas necessárias à execução dos serviços decorrentes deste Contrato. 

11.2. O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega da respectiva nota 

fiscal ao CRF-SC. 

11.3- A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do CRF-SC e deverá 

constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso e demais impostos que serão 

deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL, 

a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 

123/06. 

11.4. O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até 

que se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei 

n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005 da Previdência Social, IN n°1234/2012 

da SRF, LC n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99). 

11.5. O pagamento se dará à contratada exclusivamente por meio do sistema bancário eletrônico já 

computadas as deduções e retenções que a legislação determina. 

11.6. Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo .xml 

para o endereço eletrônico informado na contratação, ficando ainda obrigada a enviar os demais 

documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

12.1. Para as ações que possam surgir em decorrência do presente termo, fica eleito a Subseção 

Federal de Florianópolis/SC, com exclusividade. E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes 

CONTRATANTES e testemunhas. 

 

Florianópolis, 19 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Farm. Karen Berenice Denez 

Presidente do CRF/SC 

 Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich 

Tesoureiro do CRF/SC 

 

 

 

________________________________________ 

Dr. Marcos Adolf Prinz 

UNIODONTO CATARINENSE 


