
                                                                               

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 

AEBES 

CONTRATAÇÃO DE OPERADORA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE 

 

1. OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Disponibilizar aos funcionários e seus dependentes legais, plano de saúde na modalidade 

Coletivo Empresarial de segmentação assistencial – Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia, 

sem coparticipação, em conformidade com a Lei Federal nº 9.656/98. 

 

2. DADOS DA CONTRATANTE 

 

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - Hospital Evangélico de Vila Velha. 

Endereço: Rua Vênus, s/n, Alecrim – Vila Velha – ES. CEP: 29.118-020 

 

Nº de funcionários até a presente data: 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) funcionários.  

 

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Contratar operadora de plano de assistência médico-hospitalar, compreendendo os serviços 

clínicos e cirúrgicos, ambulatoriais, internação clínica, cirúrgica e obstétrica, através de médicos, 

hospitais e outros serviços auxiliares, em conformidade com a Lei Federal nº 9.656/98.  

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Prestação de serviços de assistência à saúde, na forma de Plano Privado de Assistência à 

saúde, conforme rol de procedimentos exigidos pela Lei Federal nº 9.656/98.  

 Consultas em todas as especialidades médicas; 

 Todos os exames e procedimentos ambulatoriais, sem limite de quantidade; 

 Todos os exames simples, como por exemplo: laboratoriais, radiológicos, 
eletrocardiograma, eletroencefalograma, preventivo etc.; 

 Todos os exames especializados, como por exemplo: ressonância magnética, 
mapeamento cerebral, ultrassonografia, doppler, ecocardiograma, radiologia contrastada, 
laparoscopia diagnóstica, testes alérgicos, hemodiálise etc.; 

 Internação hospitalar e UTI sem limite de diárias – 365 dias/ano; 

 Cirurgias cardíacas, neurológicas, endoscópicas, laparoscópicas, transplantes e 
implantes de rins e córneas, cirurgias e internações de doenças de notificação 
compulsória, tratamento de câncer, aids etc; 



                                                                               

 

 Atendimento de urgência – Pronto Socorro, Conforme Rol da ANS lei 9656/98. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 Fornecimento de plano de assistência ambulatorial , médico-hospitalar com atendimento em 

consultas, procedimentos e exames, Urgência e Emergência  a serem realizados na Grande 

Vitoria (Vila Velha, Serra, Vitoria e Cariacica).  

5.2  Cumprir integralmente as exigências para a modalidade de plano coletivo empresarial 

previstas na Lei Federal nº 9.656/98. 

 

6. QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

A empresa deve estar devidamente habilitada, regularizada junto a ANS, consoante a legislação 

regulamentar, para a prestação do serviço para o qual é contratada. Devendo fornecer sempre 

que solicitado, as certidões de regularidade fiscal que comprovem a manutenção da situação de 

adimplência e/ou regularidade junto à Receita Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social, 

Secretaria Municipal de Finanças, neste Estado ou da sede da empresa; As certidões negativas 

de débitos Federal, Estadual, Municipal, Tributos e contribuições federais, INSS e trabalhistas, 

bem como certificado de Regularidade de FGTS e cópia de folha de pagamento. 

 

 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A empresa custeará 25 % da mensalidade do plano para os funcionários, conforme Cláusula 13ª 

da Convenção Coletiva de Trabalho dos Nutricionistas 2014/2016, Cláusula 34ª da Convenção 

Coletiva de Trabalho do SINTRASADES 2015/2017 e Clausula 30ª da Convenção Coletiva de 

Trabalho do Farmacêutico.  A diferença da mensalidade será de responsabilidade do funcionário 

com desconto em folha de pagamento. 

 A inclusão de dependentes no plano de saúde será efetuada de acordo com a norma interna e 

legislação em vigor,  e o desconto da mensalidade via folha de pagamento será de custeio 

integral do funcionário. 

8 – BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES: 

 Cônjuge; 

 Companheiro, mediante certidão de união estável; 

 Filho(a) adotivo ou não até 18 anos (incompletos), se universitários até 24 anos 

(incompletos), sempre solteiros; 

 Menor que por força de decisão judicial, se ache sob guarda ou tutela do titular; 

 



                                                                               

 

Ex-funcionários demitidos sem justa causa e aposentados tem direito a permanecer no plano de 

saúde por um 1/3 do tempo que contribuiu para o benefício, sendo o prazo mínimo de 06 meses 

e máximo de 02 anos. Aposentados com mais de 10 anos de contribuição poderá permanecer 

por tempo indeterminado, conforme RN 279/2011. Os boletos dos demitidos e aposentados será 

emitido com o valor integral da mensalidade e enviado para o endereço do titular. 

 

9.  DA CARÊNCIA  

Conforme regra da ANS, será aplicada a carência abaixo para cada plano que atingir adesão até 

29 vidas e isenção total a partir de 30 vidas.  

Procedimentos Inferior a 30 vidas 

Urgência e emergência  Imediato 

Consultas 30 dias 

Exames Simples 30 dias 

Exames intermediários 90 dias 

Exames especializados  180 dias 

Cirurgias obstétricas 300 dias 

Internações / UTI 180 dias 

Doenças pré-existentes 720 dias 

 

 

10. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

A partir de 01/05/2015, por 12 (doze) meses, podendo ser renovado sempre mediante termo 

formal. 

 

11. FORMA DE PAGAMENTO  

 

O pagamento será fixo mensal, mediante a apresentação de nota fiscal e certidões que 

comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA, sendo pago até o 10º dia do mês 

subsequente à prestação de serviços. 

 

12.  REFERÊNCIAS 

 

Anexar a proposta e Implantação do Plano de Saúde (plano de adesão). 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



                                                                               

 

13.1   As propostas deverão ser entregues no Compras, 2º andar do Núcleo Administrativo do 

Hospital Evangélico de Vila Velha ou pelo email compras@evangelicovv.com.br até 05 

(cinco) dias úteis da sua publicação. 

 

13.2  O resultado do presente certame será divulgado no site da AEBES –    

www.evangelicovv.com.br. 

mailto:compras@evangelicovv.com.br

