
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2017 FASS 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 

O Município de Timbó/SC, através do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, informa aos 
interessados que houve alteração (exclusão e inclusão de cláusulas) no Edital de Credenciamento n.º 
01/2017 FASS, conforme segue: 
 
 
Onde se lê, no Item 7 – Termo de Referência: 
 
São considerados beneficiários do plano de saúde, os seguintes: 
I. Na qualidade de servidor (beneficiário titular): os ocupantes de cargo efetivo (estatutário), ativos 
e/ou inativos da administração direta e indireta (autarquias e fundações). 
II. Na qualidade de dependentes do beneficiário titular, custeados integralmente por estes, os 
seguintes: 1) o cônjuge; 2) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união 
estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia; 3) os filhos 
e/ou enteados solteiros até 24 anos incompletos; 4) a criança ou adolescente solteiro, até 24 anos 
incompletos, sob a guarda ou tutela do beneficiário titular por força de decisão judicial; 5) a 
companheira ou companheiro, havendo união estável, sem eventual concorrência com o cônjuge; 6) 
os filhos incapazes. 
 
Leia-se: 
 
São considerados beneficiários do plano de saúde, os seguintes: 
I. Na qualidade de servidor (beneficiário titular): os ocupantes de cargo efetivo (estatutário), ativos 
e/ou inativos da administração direta e indireta (autarquias e fundações). 
II. Na qualidade de dependentes do beneficiário titular, custeados integralmente por estes, os 
seguintes: Grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de 
parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como 
dos demais vínculos dos incisos anteriores em atenção à resolução normativa nº 195, de 14 de 
julho de 2009 da ANS. 
 
 
Onde se lê na minuta contratual – Anexo VII (cláusula segunda, 7.2) e no Termo de Referência 
– Anexo I (item 17, 7.2): 
 
7.2) A operadora deverá garantir a liberação dos procedimentos que necessitam de autorização 
prévia no prazo máximo de 1 (um) dia útil, a partir do momento da solicitação e em prazo inferior 
quando for caracterizada urgência ou emergência; 
 
Leia-se: 
 
7.2 A operadora deverá garantir a liberação dos procedimentos que necessitam de autorização prévia 
nos prazos estabelecidos pela ANS, a partir do momento da solicitação e em prazo inferior quando for 
caracterizada urgência ou emergência; 
 
 
Fica excluída a redação “SUSPENSÃO OU” do item 11 do edital, bem como o subitem 11.1, 
sendo alterados para: 
 
11 - RESCISÃO CONTRATUAL 
11.2 - O contrato rescindir-se-á, também:  



11.2.1 - Imotivadamente, somente após a vigência mínima de 12 (doze) meses: a) Por iniciativa de 
qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito de 60 (sessenta) dias.  
 
11.2.2 - Motivadamente, a qualquer tempo, mediante aviso prévio, por escrito de 30 (trinta) dias: 
a) Se qualquer das partes infringir as cláusulas do presente instrumento;  
b) Por fraude, assim considerada, entre outras circunstâncias, a omissão ou distorção de informações 
por parte do(a) titular/dependente;  
c) Se a pessoa jurídica contratante encerrar suas atividades.  
d) O atraso do pagamento das mensalidades superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, nos 
últimos 12 (doze) meses do contrato, mediante comunicação prévia a contratante. 
 
 
Fica excluída a redação “DA SUSPENSÃO OU” do item 20 do Termo de Referência – Anexo I, 
bem como o subitem 1, sendo alterados para: 
 
20 - RESCISÃO CONTRATUAL  
1) O contrato rescindir-se-á, também:  
1.1) Imotivadamente – Somente após a vigência mínima de 12 (doze) meses:  
1.1.1) Por iniciativa de qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito de 60 (sessenta) dias.  
1.2) Motivadamente – A qualquer tempo, mediante aviso prévio, por escrito de 30 (trinta) dias:  
1.2.1) Se qualquer das partes infringir as cláusulas do presente instrumento; 
1.2.2) Por fraude, assim considerada, entre outras circunstâncias, a omissão ou distorção de 
informações por parte do(a) titular/dependente;  
1.2.3) Se a pessoa jurídica contratante encerrar suas atividades; 
1.2.4: O atraso do pagamento das mensalidades superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, nos 
últimos 12 (doze) meses do contrato, mediante comunicação prévia a contratante. 
 
 
Ficam incluídas as seguintes cláusulas no item 15 – DISPOSIÇÕES GERAIS do edital: 
 
15.9 - O contrato de adesão poderá prever cláusulas inclusivas ou restritivas, desde que não 
contraditórias aos termos do edital de credenciamento, contrato de credenciamento e regras previstas 
pela ANS. 
 
15.10 - O calendário para a execução de serviços, inclusive prazo de início e vigência da contratação 
firmada entre servidor e credenciada, dar-se-á entre a administração e a credenciada após o 
procedimento de elegibilidade entre servidor e credenciadas estar findado. 
 
15.11 - A empresa poderá oferecer, a critério do servidor, plano de características superiores ao 
plano de referência. Neste caso deverá ser apresentada proposta de caráter adicional. 
 

 
Permanecem inalteradas as demais condições 

 
 
 

TIMBÓ/SC, 21/12/2017 
 
 
 

EDUARDO ESPINDOLA 
Presidente FASS 

  
  


