
 Coordenadoria de Recursos Humanos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA  - Bairro Asa Sul,

Brasília/DF - CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1805 - www.cfa.org.br

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO
 

Informamos que o Contrato nº 29/2019/CFA, o qual encontra-se em seu
3º termo aditivo,  que tem por objeto a contratação de empresa para atuar como
Administradora de Benefícios ou Operadora de Plano de Saúde ou Seguradora de
Assistência à Saúde, com a finalidade de disponibilizar plano de assistência médica
complementar, sem coparticipação, devidamente autorizado pela agência nacional de
saúde suplementar - ANS para os funcionários do Conselho Federal de Administração
- CFA e seus respectivos dependentes, encontra-se próximo à data do término da
vigência que é no próximo dia 31 de dezembro de 2022. Informamos, ainda, que
consta no contrato inicial a cláusula sexta que autoriza a prorrogação da sua
vigência.

O serviço prestado pela empresa é de natureza contínua e, por isso,
conforme consta no art. 57, inc. II, da lei 8.666/93, é elegível à prorrogação
contratual.

A empresa AMIL  ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A realizou o
serviço de forma satisfatória, cumprindo todas as exigências contratuais.

Por tais informações apresentadas, solicitamos ao Sr. Diretor Adm.
Francisco Rogério Cristino autorização para iniciarmos o processo de renovação,
solicitando pesquisa de mercado, em conformidade com a IN 73/2020, e
questionando a atual prestadora de serviço quanto à intenção de renovar.

 
Respeitosamente,
 

Adm. Gracielle Soares Fonseca de Oliveira
Coordenadora de Recursos Humanos

CRA-DF 29.068
 

De acordo,
Adm. Francisco Rogério Cristino

Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-CE nº 1.904

Documento assinado eletronicamente por Admª. Gracielle Soares Fonseca
de Oliveira, Coordenador(a) de Recursos Humanos, em 27/09/2022, às
09:25, conforme horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 27/09/2022, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1551471 e o código CRC
618C2116.

Referência: Processo nº 476900.003296/2022-31 SEI nº 1551471
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Gracielle Soares Fonseca de Oliveira <gracielle@cfa.org.br>

CFA | Renovação do Contrato nº 29/2019 
2 mensagens

Gracielle Soares Fonseca de Oliveira <gracielle@cfa.org.br> 28 de setembro de 2022 09:08
Para: acribeiro@amil.com.br
Cc: CRH <crh@cfa.org.br>, flaviasousa@amil.com.br

Prezadas, bom dia!

Considerando que o contrato nº 29/2019, que encontra-se em seu 3º termo aditivo, celebrado entre o CFA e a Amil Assistência
Médica Internacional S.A, encerrará no dia 31 de dezembro de 2022, solicitamos manifestação quanto ao interesse de renovação. 

Aguardamos retorno. 

Atenciosamente, 

--  

 

Adm. Gracielle Soares Fonseca de Oliveira
Conselho Federal de Administração - CFA 
Coordenadoria de Recursos Humanos 
(61) 3218-1805 
radioADM.org.br | 24 horas de informação e música           
CFA-TV youtube.com/cfatvoficial 
www.cfa.org.br 

Leticia Pracedino Goncalves <leticia.goncalves@amil.com.br> 28 de setembro de 2022 14:44
Para: "gracielle@cfa.org.br" <gracielle@cfa.org.br>
Cc: Flavia Batista De Sousa <flaviasousa@amil.com.br>, "crh@cfa.org.br" <crh@cfa.org.br>

Gracielle, boa tarde!

 

Conforme falamos pela manhã, ainda não temos o índice disponibilizado pela nossa equipe atuarial, assim que sair faremos o
envio do oficio de renovação.

O que precisar em relação ao contrato do CFA, pode me acionar.

 

Dúvidas estou à disposição.

 

At.te,

 

Leticia  Pracedino Goncalves
leticia.goncalves@amil.com.br
61 99697-5239
www.amil.com.br 

Nossos Valores 
Integridade | Compaixão | Relacionamentos | Inovação | Performance
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Aviso legal 
Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao
destinatário. Caso você a tenha recebido por engano, por favor, retorne-a ao destinatário e apague-a de
seus arquivos. É expressamente proibido qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta
mensagem ou de parte dela, sob qualquer meio. A Amil Clinical Research não se responsabiliza pelo
conteúdo ou pela veracidade das informações nela contidas.  

Disclaimer 
This message contains confidential information and is free of virus. The information is intended for the
addressee only. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by replying to the
sender and delete it from your files. You are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or
the taking of any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited 

De: Flavia Batista De Sousa <flaviasousa@amil.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 28 de setembro de 2022 13:50 
Para: Pós Vendas/DF <posvendasdf@amil.com.br> 
Assunto: Fwd: CFA | Renovação do Contrato nº 29/2019

 

Pessoal,

 

Favor verificar e retornar. 

 

Abs , 

 

Obter o Outlook para iOS

Flavia  Batista De Sousa

flaviasousa@amil.com.br

61 3204-1061

61 98106 6218

www.amil.com.br 

Nossos Valores 
Integridade | Compaixão | Relacionamentos | Inovação | Performance

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Ofício nº 136/2023 - PÓS-VENDAS/AMIL – DF 
 
 

Brasília, 25 de novembro de 2022. 

 

Ao Senhora. 
Gracielle Soares Fonseca de Oliveira  
Conselho Federal de Administração - CFA 
Brasília - DF 
 
Ref.: Renovação Contratual/2023 

Prezada Senhora, 

A Amil Assistência Médica Internacional S.A. vem manifestar o seu interesse 

na prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses do contrato nº 29/2019, que se 

refere ao atendimento à saúde dos beneficiários do CFA, cuja nova vigência se dará a 

partir de 01/01/2023. 

De acordo com a Cláusula Sexta, que trata do reajuste dos preços “no caso 

de prorrogação, os preços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes. 

O valor contratual será reajustado anualmente, para efeito da revisão dos prêmios, sendo 

aplicado o índice INPC/IBGE do período de 12 meses anteriores à aplicação do reajuste, 

ou através de outro índice determinado por legislação. 

Conforme demonstrado no gerencial referente ao período analisado 

(setembro/2021 a agosto/2022), o sinistro dos últimos 12 meses alcançou o percentual de 

73% (setenta e três inteiros por cento).  

Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o 

percentual ideal para a renovação é de 10,28% (dez inteiros vírgula vinte e oito centésimos 

por cento). 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem 

necessários. 

   Atenciosamente, 

                          
_____________________________ 

LETICIA PRACEDINO GONÇALVES 
Executiva de Contas 
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Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-
DF - CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1805 - www.cfa.org.br
Ofício nº 3254/2022/CFA

 Brasília, 05 de dezembro de 2022.
À Ana Carolina de Luna
Chefe da Seção de Compras
Seção de Compras/Contratos - CFA
Brasília/DF
 
Assunto: Renovação Contratual - Plano de Saúde Amil
 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo
nº 476900.003296/2022-31
 

Prezada,
Visando dar continuidade ao serviço de plano de assistência médica

complementar, sem coparticipação, devidamente autorizado pela agência nacional de
saúde suplementar - ANS para os funcionários do Conselho Federal de Administração
- CFA e seus respectivos dependentes, encaminhamos o presente processo
referente a renovação do contrato nº 29/2019/CFA, celebrado entre o CFA e a
empresa Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Considerando que o contrato em questão encerrará sua vigência no dia
31/12/2022 e, considerando ainda, a possibilidade de renovação do mesmo, esta
coordenadoria solicitou autorização do Diretor Administrativo e Financeiro do CFA e,
após a autorização do mesmo, solicitou da empresa Amil Assistência Médica
Internacional S.A manifestação quanto ao interesse em renovar. A empresa
manifestou-se positivamente, conforme consta no documento SEI 1653915.

Ressaltamos ainda que, com base na pesquisa de mercado realizada,
conforme documentos SEI 1599295 e 1599337, verifica-se que a Amil Assistência
Médica Internacional S.A apresenta a melhor proposta, uma vez que, os valores
constantes das outras propostas recebidas, que são inferiores ao proposto pela Amil
para a renovação, não atendem, em sua plenitude, às exigências constantes na
cláusula 12 "Das condições para assinatura do contrato" do Termo de Referência
39/2019/CFA (Doc SEI 0393356).

Diante das informações expostas e presentes neste processo,
solicitamos prosseguimento aos trâmites necessários para a renovação contratual.

 
Atenciosamente,
 

Adm. Gracielle Soares Fonseca de Oliveira
Coordenadora de RH do CFA
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CRA-DF 29.068

Documento assinado eletronicamente por Admª. Gracielle Soares Fonseca
de Oliveira, Coordenador(a) de Recursos Humanos, em 05/12/2022, às
12:02, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1665326 e o código CRC
0C2ADC18.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
476900.003296/2022-31 SEI nº 1665326
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Anexos: I - Solicitação de Renovação de Contrato CFA-CRH (SEI nº 1551471);
II - Ofício Renovação Amil (SEI nº 1653915).

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-
DF - CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br
Ofício nº 3261/2022/CFA

 Brasília, 06 de dezembro de 2022.
Ao Sr. Adm. Francisco Rogério Cristino
Diretor Administrativo e Financeiro
 
  
Assunto: Autorização de renovação
  
Solicitamos autorização para renovação contratual com a empresa AMIL
ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. que presta serviços de plano de
assistência médica complementar, sem coparticipação, para os funcionários do
Conselho Federal de Administração - CFA e seus respectivos dependentes , conforme
descrito na Solicitação de Renovação de Contrato CFA-CRH (SEI nº 1551471), a
empresa prestou o serviço de forma satisfatória, cumprindo todas as exigências
contratuais.
O valor apresentado pela empresa AMIL ASSISTÊNCIA para a renovação está
abaixo dos valores das propostas que foram encaminhadas por outros
fornecedores, sendo assim, mostra-se vantajoso para o CFA a renovação contratual.
A proposta para renovação ficou orçada em R$ 69.872,63 (sessenta e nove mil
oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) mensalmente,
totalizando R$ 838.471,51 (oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e setenta e um
reais e cinquenta e um centavos) ao ano, tendo um reajuste de 6,46% baseado no
INPC dos últimos 12 meses.
Caso seja autorizada a contratação, favor informar a dotação orçamentária que
suportará as despesas.
  

  
Atenciosamente,

 
Ana Carolina de Luna 

Chefe da Seção de Compras 
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Chefe da
Seção de Compras, em 06/12/2022, às 15:28, conforme horário oficial de
Brasília.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1667769 e o código CRC
60134D5C.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
476900.003296/2022-31 SEI nº 1667769
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 Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-

DF - CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

Despacho nº 1683/2022/CFA
Brasília, 06 de dezembro de 2022.

  
Para: Seção de Compras - CFA
Providências: autorizo a renovação contratual com a empresa AMIL ASSISTÊNCIA
MEDICA INTERNACIONAL S.A. que presta serviços de plano de assistência médica
complementar, sem coparticipação, para os funcionários do Conselho Federal de
Administração - CFA e seus respectivos dependentes, cuja despesa correrá à conta
da dotação orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.01.003.

 

Adm. Francisco Rogério Cristino
Diretor de Administração e Finanças

CRA-CE nº 1904

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 08/12/2022, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1667980 e o código CRC
8616855E.

Referência: Processo nº 476900.003296/2022-31 SEI nº 1667980
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
CNPJ: 29.309.127/0001-79 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:32 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2023.
Código de controle da certidão: 72DB.6C84.DE5D.573B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
Requerimento de Quitação Antecipado pendente de análise. Considera-se
suspensa a exigibilidade dos créditos tributários até ulterior análise
dos créditos indicados no RQA, nos termos do art. 33, § 6º, da Lei
13.043/2014 c/c art. 4º, § 6º, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/2014.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.309.127/0001-79
Certidão nº: 45492384/2022
Expedição: 15/12/2022, às 16:03:06
Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.309.127/0001-79, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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15/12/2022 16:08 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.309.127/0001-79
Razão

Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA

Endereço: RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 AD 6 AO 21 T B EMPR /
VILA SAO FRANCISCO / SAO PAULO / SP / 04711-904

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/12/2022 a 13/01/2023

Certificação Número: 2022121514572290247009

Informação obtida em 15/12/2022 16:08:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA  - Bairro Asa Sul - Brasília-

DF - CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

 

 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 29/2019, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
E A EMPRESA AMIL
ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

 
CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Mauro Kreuz,
Brasileiro, CRA-SP 85872, CPF nº 361.887.350-68,  daqui por diante designado
simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 29.309.127/0001-79, estabelecida na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos,
nº 105,Andar 6 ao 21, Torre B, Empreendimento EZ TOWERS, Bairro Vila São
Francisco, São Paulo/SP, CEP 04.711-904, que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representada por suas Representantes Legais Kelly Cristina de
Oliveira, Gerente Comercial, Brasileira, portadora da CI-RG nº 118286103-7 MEX/DF,
inscrita no CPF/MF sob o nº 690.864.431-68, E Flávia Batista de Sousa,
Administradora, Brasileira, portadora da CI-RG nº 2166855 SSP/DF, inscrita no
CPF/MF sob o nº 961.028.611-91, conforme procuração, que confere aos
qualificados poderes para representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante
designada simplesmente CONTRATADA.
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a forma de execução
indireta e regime de empreitada por preço global, em conformidade com as
disposições contidas no Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990; pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decretos nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019; Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998 e suas alterações; Resolução
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Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 428, de 7 de novembro de
2017; Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 259, de 17
de junho de 2011 e alterações; Demais Resoluções da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS; Instrução Normativa nº 05/2017 SLTI/MPOG, de 25 de maio de
2017 e demais legislações pertinentes, e suas alterações posteriores, e no edital de
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 19/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, doravante
designado meramente edital, e nos autos do processo nº 476900.003296/2022-31,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a prorrogação da vigência contida na
Cláusula sexta e a atualização monetária, de 6,46% (seis inteiros e quarenta e seis
centésimos por cento), contida na Cláusula quarta do Contrato CFA nº 19/2019. 
2. CLÁUSULA SEGUNDA  - DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 01 de janeiro de 2023 a  31 de
dezembro de 2023.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do
orçamento próprio do CFA, da verba consignada na dotação orçamentária n°
 6.2.2.1.1.01.04.01.0033.  
4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Pelo fornecimento dos serviços descritos na cláusula 1.1 do Contrato nº
29/2019, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$
69.872,63 (sessenta e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três
centavos) mensalmente, totalizando R$ 838.471,51 (oitocentos e trinta e oito mil
quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) ao ano, cujo
pagamento será efetuado mensalmente com base nas soma das autorizações de
emissões de passagens do mês, e após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal
Fatura.
4.2. O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da
data do atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade da Adm.
Gracielle Soares Fonseca de Oliveira, Coordenadora de Recursos Humanos. O atesto
só será efetuado após a confirmação de entrega, pela a empresa contratada, por
meio de documento hábil fornecimento pelo sistema de entrega utilizado em todos os
regionais constantes da lista de distribuição em anexo. A contratada deverá
comprovar  a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto a Receita Federal e Dívida
Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União) e Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as demais cláusulas do
contrato ora aditado, no que couber, para que surtos todos os seus jurídicos e legais
efeitos, produzindo os resultados deste mister.
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. E por estarem justos e combinados, assinam  eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
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CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Mauro Kreuz
Presidente – CRA-SP 85872
CPF nº 361.887.350-68
 
CONTRATADA:
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
Kelly Cristina de Oliveira
Gerente Comercial
CPF nº 690.864.431-68
Flávia Batista de Sousa
Administradora
CPF nº 961.028.611-91
 
FISCAIS DO CONTRATO:
Adm. Gracielle Soares Fonseca de Oliveira
 
TESTEMUNHAS:
Adm. Francisco Rogério Cristino
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-CE nº 1904
 
Assessoria Jurídica do CFA

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Chefe da
Seção de Compras, em 15/12/2022, às 17:57, conforme horário oficial de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1687137 e o código CRC
4BA53507.

Referência: Processo nº 476900.003296/2022-31 SEI nº 1687137
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Anexos: I - Solicitação de Renovação de Contrato CFA-CRH (SEI nº 1551471);
II - Despacho 1683 (SEI nº 1667980);
III - Minuta de Aditivo Contratual CFA-SCONT (SEI nº 1687137).

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-
DF - CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br
Ofício nº 3418/2022/CFA

 Brasília, 15 de dezembro de 2022.
Ao Sr.
Adv. Marcelo Dionísio de Sousa
Coordenador da Assessoria Jurídica do CFA
 
Assunto: Aditivo contratual
 
             Por meio do Pregão eletrônico n.º 19/2019, o Conselho Federal de
Administração contratou a AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A para
prestação de plano de assistência médica complementar, sem coparticipação, para
os funcionários do Conselho Federal de Administração - CFA e seus respectivos
dependentes.
            A empresa AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A realizou o
serviço de forma satisfatória, cumprindo com todo os requisitos exigidos nos termos
do contrato e respectivos aditivos.
             O serviço prestado pela empresa é de natureza contínua e, por isso,
conforme consta no art. 57, inc. II, da lei 8.666/93, é elegível à prorrogação
contratual.
            Portanto, submetemos à análise da ASJ/CFA, da possibilidade de aditamento
ao contrato, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93.

 

 
 
 
Atenciosamente,
 

Ana Carolina de Luna 
Chefe da Seção de Compras 
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Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina de Luna, Chefe da
Seção de Compras, em 15/12/2022, às 17:59, conforme horário oficial de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1687161 e o código CRC
423361BB.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
476900.003296/2022-31 SEI nº 1687161
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 Assessoria Jurídica
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-DF -

 CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1820 - www.cfa.org.br

PARECER Nº Parecer Jurídico nº 67/2022/CFA

PROCESSO Nº 476900.003296/2022-31

ORIGEM:  

INTERESSADO: @interessados_virgula_espaco@
ASSUNTO: Parecer jurídico - análise de renovação contratual
  

 
I. RELATÓRIO
1. Trata-se de renovação contratual com a empresa AMIL
ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A para prestação de plano de assistência
médica complementar, sem coparticipação, para os funcionários do Conselho Federal
de Administração - CFA e seus respectivos dependentes.
2. A contratação ocorreu por meio de processo licitação, Pregão eletrônico
Pregão eletrônico n.º 19/2019, seguindo os ditames da lei 8666/93, tendo sido
formalizada pelo Contrato nº 29/2019/CFA. 
3. Assim, diante da necessidade de renovação para continuidade dos
serviços, fora posto sob a análise desta assessoria o quarto termo aditivo para
prorrogação do prazo contratual.

É o relatório.
 

II. FUNDAMENTAÇÃO
4. Inicialmente, antes de adentrar na análise do caso, cumpre evidenciar
que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o intuito de orientar as
autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo
com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da
autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou
não.
5. Conforme informações apresentadas, o contrato em análise está com
seu prazo de vigência próximo a expirar. Diante disso, surge a necessidade de
consulta quanto à possibilidade ou não de se prorrogar o prazo do mencionado
instrumento contratual.
6. O contrato foi firmado em decorrência de processo de licitação de
Pregão Eletrônico  da lei 8666/93 e sendo os serviços serem contínuos, necessário,
portanto, que haja a prorrogação contratual, desde que estejam cumpridos os
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requisitos para tanto.
7. No presente caso, resta demonstrado o interesse das partes na
continuidade da prestação de serviço mantendo o devido o equilíbrio contratual.
Tendo em vista que não importará em maior oneração a esta entidade, o que se
infere a manutenção do caráter vantajoso para a Administração, é plenamente viável
a possibilidade da prorrogação do prazo do contrato.
8. Cumpre evidenciar que para renovação ou prorrogação do contrato,
deverão ser observados a sua adequação às necessidades do Conselho, se os
valores praticados estão em conformidade com o preço de mercado, bem como a
existência da dotação orçamentária, todos itens estes foram cumpridos conforme
análise do processo de renovação.
9. A Lei nº 8.666/93 admite a prorrogação do prazo dos contratos
administrativos, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 57. Entre elas,
temos a possibilidade de prorrogação do prazo dos contratos de prestação de
serviço, tal como temos no caso concreto. Para a prorrogação do prazo desses
contratos, faz-se necessária, antes de tudo, a presença dos requisitos legais
previstos no art. 57, II, vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;
...)
§ 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (...)

10. Assim, uma vez atendidos tais critérios, não há que se obstar a
prorrogação do prazo do contrato, tendo em vista ser medida mais econômica à
Autarquia.
11. No que tange aos aspectos formais do procedimento para prorrogação
do contrato, observamos que este atendeu às exigências legais, apresentando a
minuta de aditivo regularidade por contemplar seus elementos essenciais. Ainda, foi
observado que a Contratada mantém as condições que a tornaram qualificada na
ocasião da contratação, pela apresentação de certidões de regularidade fiscal,
trabalhista e outras exigidas legalmente, devidamente atualizadas.
12. Por fim, observa-se que após pesquisa de mercado, verificou-se a
vantajosidade da contratada em comparação com outras propostas similares em
quantidade e qualidade, motivo pelo qual resta atingido o requisito da melhor
proposta, o que viabiliza a renovação.
13. Vejamos entendimento jurisprudencial:

TRIBUNAL DE CONTAS. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO NO TERMO DE
CONTRATO DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA
VANTAJOSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MINUTA ELABORADA NOS
TERMOS DA LEI. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NOS TERMOS PROPOSTOS.
APROVAÇÃO DA MINUTA DO TERMO ADITIVO.
(TCE-PR 5113302010, Relator: FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, Tribunal
Pleno, Data de Publicação: 29/10/2010)

14. Uma vez observadas tais orientações, não existem impedimentos à nova
prorrogação do contrato em análise, sendo plenamente possível a sua formalização
pelos fundamentos jurídicos apresentados.
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III. CONCLUSÃO
15. Digite aqui o texto do item... .... .
16. Digite aqui o texto do item... .... .
17. Digite aqui o texto do item... .... .

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Raphaela Lima Arana,
Assessor(a) de Licitações e Contratos, em 16/12/2022, às 16:22,
conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1689194 e o código CRC
70029C42.

Referência: Processo nº 476900.003296/2022-31 SEI nº 1689194
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA  - Bairro Asa Sul - Brasília-

DF - CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

 

 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 29/2019, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
E A EMPRESA AMIL
ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

 
CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Mauro Kreuz,
Brasileiro, CRA-SP 85872, CPF nº 361.887.350-68,  daqui por diante designado
simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 29.309.127/0001-79, estabelecida na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos,
nº 105,Andar 6 ao 21, Torre B, Empreendimento EZ TOWERS, Bairro Vila São
Francisco, São Paulo/SP, CEP 04.711-904, que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representada por seus Representantes Legais Raul Jorge Nechar
Junior, Administrador, Brasileiro, portador da CI-RG nº 19442068 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 010.027.607-55, E Flávia Batista de Sousa, Administradora,
Brasileira, portadora da CI-RG nº 2166855 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº
961.028.611-91, conforme procuração, que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA.
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a forma de execução
indireta e regime de empreitada por preço global, em conformidade com as
disposições contidas no Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990; pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decretos nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019; Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998 e suas alterações; Resolução
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Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 428, de 7 de novembro de
2017; Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 259, de 17
de junho de 2011 e alterações; Demais Resoluções da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS; Instrução Normativa nº 05/2017 SLTI/MPOG, de 25 de maio de
2017 e demais legislações pertinentes, e suas alterações posteriores, e no edital de
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 19/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, doravante
designado meramente edital, e nos autos do processo nº 476900.003296/2022-31,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a prorrogação da vigência contida na
Cláusula sexta e a atualização monetária, de 6,46% (seis inteiros e quarenta e seis
centésimos por cento), contida na Cláusula quarta do Contrato CFA nº 19/2019. 
2. CLÁUSULA SEGUNDA  - DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 01 de janeiro de 2023 a  31 de
dezembro de 2023.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do
orçamento próprio do CFA, da verba consignada na dotação orçamentária n°
 6.2.2.1.1.01.04.01.0033.  
4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Pelo fornecimento dos serviços descritos na cláusula 1.1 do Contrato nº
29/2019, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$
69.872,63 (sessenta e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três
centavos) mensalmente, totalizando R$ 838.471,51 (oitocentos e trinta e oito mil
quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) ao ano, cujo
pagamento será efetuado mensalmente com base nas soma das autorizações de
emissões de passagens do mês, e após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal
Fatura.
4.2. O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da
data do atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade da Adm.
Gracielle Soares Fonseca de Oliveira, Coordenadora de Recursos Humanos. O atesto
só será efetuado após a confirmação de entrega, pela a empresa contratada, por
meio de documento hábil fornecimento pelo sistema de entrega utilizado em todos os
regionais constantes da lista de distribuição em anexo. A contratada deverá
comprovar  a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto a Receita Federal e Dívida
Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União) e Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as demais cláusulas do
contrato ora aditado, no que couber, para que surtos todos os seus jurídicos e legais
efeitos, produzindo os resultados deste mister.
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. E por estarem justos e combinados, assinam  eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
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CONTRATANTE:
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Mauro Kreuz
Presidente – CRA-SP 85872
CPF nº 361.887.350-68
 
CONTRATADA:
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
Raul Jorge Nechar Junior
Administrador
CPF nº 010.027.607-55
Flávia Batista de Sousa
Administradora
CPF nº 961.028.611-91
 
FISCAIS DO CONTRATO:
Adm. Gracielle Soares Fonseca de Oliveira
 
TESTEMUNHAS:
Adm. Francisco Rogério Cristino
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-CE nº 1904
 
Assessoria Jurídica do CFA

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Admª. Gracielle Soares Fonseca
de Oliveira, Coordenador(a) de Recursos Humanos, em 22/12/2022, às
09:47, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 22/12/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1690948 e o código CRC
3420B817.
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Referência: Processo nº 476900.003296/2022-31 SEI nº 1690948
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E-mail SEI - 1697220

Data de Envio: 
  21/12/2022 18:26:43

De: 
  CFA/Seção de Contratos <contratos@cfa.org.br>

Para:
    leticia.goncalves@amil.com.br
    gracielle@cfa.org.br

Assunto: 
  Cadastro no SEI

Mensagem: 
  
Boa tarde, Sr. Raul Jorge Nechar Junior!

A partir de 2016, os processos no CFA passaram a ser eletrônicos, sendo utilizado o Sistema Eletrônico de
Informações - SEI. A assinatura do contrato será por este sistema.

Para isso, pedimos que siga as orientações abaixo para concluirmos o processo de contratação:

1) Acesse o link a seguir para seu cadastramento no Sistema SEI: https://sei.cfa.org.br/externo;

2) Guarde bem o login e senha pois serão suas credenciais para assinatura do contrato;

3) Ao concluir o cadastro, encaminhe-nos mensagem eletrônica informando o número do processo
476900.003296/2022-31 para liberação de seu acesso a ele;

4) Assim que concluir o processo você receberá um e-mail confirmando o cadastro e requerendo alguns
documentos que, no seu caso, não precisam ser encaminhados, pois toda a documentação necessária já
nos foi enviada no processo licitatório.

Após esse trâmite, encaminharemos instruções de acesso ao Contrato para firmar assinatura.

Havendo qualquer dúvida, contate-nos.

Atenciosamente,

Ana Carolina - Chefe da Seção de Compras

Seção de Compras

Conselho Federal de Administração
Câmara Administração e Finanças
radioADM.org.br | 24 horas de informação e música
www.cfa.org.br
facebook.com/cfaadm
(61) 3218-1833// 3218-1813
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Ofício nº 151/2023 - PÓS-VENDAS/AMIL – DF 
 
 

Brasília, 28 de dezembro de 2022. 

 

Ao Senhora. 
Gracielle Soares Fonseca de Oliveira  
Conselho Federal de Administração - CFA 
Brasília - DF 
 
Ref.: Renovação Contratual/2023 

Prezada Senhora, 

A Amil Assistência Médica Internacional S.A. vem manifestar o seu interesse 

na prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses do contrato nº 29/2019, que se 

refere ao atendimento à saúde dos beneficiários do CFA, cuja nova vigência se dará a 

partir de 01/01/2023. 

De acordo com a Cláusula Sexta, que trata do reajuste dos preços “no caso 

de prorrogação, os preços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes. 

O valor contratual será reajustado anualmente, para efeito da revisão dos prêmios, sendo 

aplicado o índice INPC/IBGE do período de 12 meses anteriores à aplicação do reajuste, 

ou através de outro índice determinado por legislação. 

Conforme demonstrado no gerencial referente ao período analisado 

(setembro/2021 a agosto/2022), o sinistro dos últimos 12 meses alcançou o percentual de 

73% (setenta e três inteiros por cento).  

Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o 

percentual ideal para a renovação é de 10,28% (dez inteiros vírgula vinte e oito centésimos 

por cento), será aplicado o índice INPC/IBGE do período de 12 meses anteriores à 

aplicação do reajuste que é de setembro/2021 a agosto/2022 índice determinado por 

legislação da ANS. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem 

necessários. 

   Atenciosamente, 

LETICIA PRACEDINO GONÇALVES 
Executiva de Contas 
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA  - Bairro Asa Sul - Brasília-

DF - CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 - www.cfa.org.br

 

 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 29/2019, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO,
E A EMPRESA AMIL
ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

 
CONTRATANTE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Mauro Kreuz,
Brasileiro, CRA-SP 85872, CPF nº 361.887.350-68,  daqui por diante designado
simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 29.309.127/0001-79, estabelecida na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos,
nº 105,Andar 6 ao 21, Torre B, Empreendimento EZ TOWERS, Bairro Vila São
Francisco, São Paulo/SP, CEP 04.711-904, que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representada por seus Representantes Legais Raul Jorge Nechar
Junior, Administrador, Brasileiro, portador da CI-RG nº 19442068 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 010.027.607-55, E Flávia Batista de Sousa, Administradora,
Brasileira, portadora da CI-RG nº 2166855 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº
961.028.611-91, conforme procuração, que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA.
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a forma de execução
indireta e regime de empreitada por preço global, em conformidade com as
disposições contidas no Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990; pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decretos nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019; Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998 e suas alterações; Resolução
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Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 428, de 7 de novembro de
2017; Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 259, de 17
de junho de 2011 e alterações; Demais Resoluções da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS; Instrução Normativa nº 05/2017 SLTI/MPOG, de 25 de maio de
2017 e demais legislações pertinentes, e suas alterações posteriores, e no edital de
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 19/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, doravante
designado meramente edital, e nos autos do processo nº 476900.003296/2022-31,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a prorrogação da vigência contida na
Cláusula sexta e a atualização monetária, de 10,28% (dez inteiros e vinte e
oito centésimos por cento), contida na Cláusula quarta do Contrato CFA nº 19/2019. 
2. CLÁUSULA SEGUNDA  - DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 01 de janeiro de 2023 a  31 de
dezembro de 2023.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta do
orçamento próprio do CFA, da verba consignada na dotação orçamentária n°
 6.2.2.1.1.01.04.01.0033.  
4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Pelo fornecimento dos serviços descritos na cláusula 1.1 do Contrato nº
29/2019, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$
72.379,80 (setenta e dois mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta
centavos) mensalmente, totalizando R$ 868.557,60 (oitocentos e sessenta e oito mil
quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) ao ano, cujo pagamento
será efetuado mensalmente com base nas soma das autorizações de emissões de
passagens do mês, e após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
4.2. O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil a contar da
data do atesto do documento de cobrança, que será de responsabilidade da Adm.
Gracielle Soares Fonseca de Oliveira, Coordenadora de Recursos Humanos. O atesto
só será efetuado após a confirmação de entrega, pela a empresa contratada, por
meio de documento hábil fornecimento pelo sistema de entrega utilizado em todos os
regionais constantes da lista de distribuição em anexo. A contratada deverá
comprovar  a regularidade perante a Seguridade social (Certidão Negativa de
Débitos), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS (Certificado de
Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto a Receita Federal e Dívida
Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União) e Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as demais cláusulas do
contrato ora aditado, no que couber, para que surtos todos os seus jurídicos e legais
efeitos, produzindo os resultados deste mister.
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. E por estarem justos e combinados, assinam  eletronicamente, para os
mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
 
CONTRATANTE:
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CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Mauro Kreuz
Presidente – CRA-SP 85872
CPF nº 361.887.350-68
 
CONTRATADA:
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
Raul Jorge Nechar Junior
Administrador
CPF nº 010.027.607-55
Flávia Batista de Sousa
Administradora
CPF nº 961.028.611-91
 
FISCAIS DO CONTRATO:
Adm. Gracielle Soares Fonseca de Oliveira
 
TESTEMUNHAS:
Adm. Francisco Rogério Cristino
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-CE nº 1904
 
Assessoria Jurídica do CFA

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Admª. Gracielle Soares Fonseca
de Oliveira, Coordenador(a) de Recursos Humanos, em 29/12/2022, às
15:30, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cristino,
Diretor(a), em 30/12/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente,
em 30/12/2022, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Raul Jorge Nechar Junior, Usuário
Externo, em 30/12/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Flávia Batista de Sousa, Usuário
Externo, em 27/01/2023, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1705580 e o código CRC
6EF4A851.

Referência: Processo nº 476900.003296/2022-31 SEI nº 1705580
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023011000130
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023 - UASG 90018

Nº Processo: 0004170-44.2022. Objeto: Contratação de serviços de engenharia
para execução de impermeabilização de reservatório (cisterna) com argamassa polimérica
e substituição de tubos, conexões e válvulas do sistema de prevenção a incêndio na sede
da Subseção Judiciária de Curitiba. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/01/2023 das 08h00
às 17h59. Endereço: Avenida Anita Garibaldi, 888, 7º Andar, Cabral - Curitiba/PR ou
https://www.gov.br/compras/edital/90018-5-00004-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 10/01/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/01/2023
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

MARILEI BERBERT PADILHA
Supervisora do Setor de Processamento de Licitações

(SIASGnet - 09/01/2023) 90018-00001-2022NE000067
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 62/2019. CONTRATADO: Alfatek
Informática Ltda. (CNPJ nº 68.803.055/0001-73. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º
Grau/RS. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência constante no item 1.1 do Primeiro
Termo Aditivo ao contrato original, por 20 (vinte) meses, na prestação de serviço de
manutenção, com fornecimento e substituição de peças, de equipamentos de informática
(impressoras e scanners) da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, além do serviço de
suporte técnico especializado em instalação, configuração e operação de hardware e
software. BASE LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: 11-01-2023 a 10-
09-2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 02.061.0033.4257.0001; ND 339040. P.A. nº
0001689-22.2019.4.04.8001. ASSINATURA: 09-01-2023.

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 39/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
16/12/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 16/12/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/01/2023, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, no Edifício-sede e na
Sede II da Seccional, de serviços de coleta e remoção, transporte e destinação final de lixo
(resíduos sólidos comuns não hospitalares), entulhos, metralhas, capinação, papel, vidro,
plásticos etc, com alocação de 2 (duas) caçambas estacionárias de capacidade mínima de
5,00 m³ cada, com tampa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos

JOSE IVAN BARBOSA DE MELO FERRAZ
Pregoeiro

(SIDEC - 09/01/2023) 090009-00001-2022NE000092
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE

DIRETORIA DO FORO
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 01/2023-JF/RN. OBJETO: Serviços de refeições prontas e acondicionadas
(quentinhas) na sede da Justiça Federal, em Natal, e na Subseção Judiciária de
Mossoró. CONTRATADA: C H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº
15.495.405/0002-04. PA 0004115-59.2022.4.05.7100-JFRN. Inexigibilidade de Licitação,
Lei nº 14.133/2021. PTRES: 168312. ED 339039-41. NE: 2023NE000028. V.TOTAL
(EXERCÍCIO 2023). R$ 52.008,00. V. TOTAL ESTIMADO (24 MESES): R$ 104.016,00.
VIGÊNCIA: 10/01/2023 a 10/01/2025. Assinado: em 09/01/2023, pela Contratante, Juiz
Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, Diretor do Foro e, pela Contratada, Sr. Celso
Henrique Marques da Costa.

CONTRATO Nº 02/2023-JF/RN. OBJETO: Serviços de agenciamento de viagens e
fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional. CONTRATADA: ECOS
TURISMO LTDA, CNPJ nº 06.157.430/0001-06. PA 0003912-97.2022.4.05.7100-JFRN. Pregão
Eletrônico 25/2022-JFRN, ARP 13/2022- JFRN e da Lei nº 8.666/93. PTRES: 168312. ED
339033-01. NE: 2023NE000029. V. TOTAL ESTIMADO: R$ 252.000,00. VIGÊNCIA: 10/01/2023
a 31/12/2023. Assinado: em 10/01/2023, pela Contratante, Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira, Diretor do Foro e, pela Contratada, Sra. Ana Flávia Capanema Merheb.

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 17 - SEI nº 1695562. Contratante: Conselho Federal de Administração e a
empresa: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Contratação de serviço de hospedagem
em datacenter ou ambiente de "cloud computing", suporte técnico, manutenção,
atualizações corretivas e preventivas de softwares destinados à gestão contábil,
orçamentário e das despesas (SISCONT.NET - 3 acessos); e patrimonial (SISPATNET - 1
acesso). Valor: R$ 48.240,00 (quarenta e oito mil duzentos e quarenta reais). Prazo de
validade: 12 meses a partir da assinatura. Data da Assinatura: 22/12/2022. Fundamento
Legal: art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93.

Contrato nº 19/2022- SEI nº 1697221. Contratante: Conselho Federal de Administração e a
empresa: AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Contratação de Solução de
Armazenamento de Dados, redundante de forma gerenciada, contemplando ambiente
interno e ambiente Microsoft Office 365, incluindo instalação, configuração e repasse de
conhecimento, para atender as necessidades Conselho Federal de Administração - CFA,
sediado em Brasília - DF, conforme especificações e condições constantes neste
instrumento e no Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2022 (CONFEA). Valor: R$ 186.843,89
(cento e oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).
Prazo de validade: 36 (trinta e seis) meses, contados da data da assinatura do contrato
pelo CONTRATANTE. Data da Assinatura: 30/12/2022. Fundamento Legal: Leis nº 8.666, de
1993, nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 29/2019 - SEI nº 1705580. Termo Aditivo nº 4. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Objeto: a
prorrogação da vigência contida na Cláusula sexta e a atualização monetária, de 10,28%
(dez inteiros e vinte e oito centésimos por cento), contida na Cláusula quarta do Contrato
CFA nº 29/2019. Valor: o R$ 868.557,60 (oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e
cinquenta e sete reais e sessenta centavos) ao ano. Prazo de validade: 12 meses a partir
da assinatura. Data da Assinatura: 30/12/2022. Fundamento Legal: art. 61, Parágrafo único,
Lei nº 8.666/93.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
AVISO DE COLETA DE PREÇOS Nº 1/2023

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional torna público seu
interesse na locação de escritório privativo na cidade de São Luís - MA, preferencialmente
em localização próxima ao aeroporto, rede hoteleira, bairros com ocupações da
administração pública, ou com características similares (escritórios), sendo as
especificações mínimas: capacidade para 4 pessoas, 4 cadeiras e 1 mesa que comporte
todas as pessoas juntas, Banheiro privativo ou próximo; escritório com acesso privativo;
duração mínima contratual de 4 meses; serviço de limpeza incluso; ar condicionado;
funcionamento em horário comercial; disponibilidade de ponto de internet (mediante
custos adicionais ou não); disponibilidade de uso (mediante custos adicionais ou não) de
impressora multifuncional; Disponibilidade de uso de garagem rotativa (desejável mas não
obrigatório, mediante custos adicionais ou não). Diante do exposto, o COFFITO CONVIDA os
interessados a apresentarem propostas comerciais no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data desta publicação e, que nos sejam enviadas via correspondência eletrônica
no endereço compras@coffito.gov.br, constando nome do interessado, telefones de
contato, descrição do imóvel e endereço do mesmo.

ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
EXTRATO DE CONTRATO

PA: 028/2022. ESPÉCIE: Pregão Eletrônico. CONTRATANTE: Conselho Federal de Medicina.
CONTRATADA: J R ALVES SATIM, CNPJ nº. 12.526.550/0001-28. OBJETO: Serviços de
pesquisa e leitura eletrônica, envio eletrônico de recortes via e-mail. VIGÊNCIA:
06/01/2023 a 06/01/2024. VALOR MENSAL: R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinatura de revistas, periódicos e
anuidades. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, § 1º, da Lei n° 8.666/93. FORO: Brasília-
DF. DATA DA ASSINATURA: 06 de janeiro de 2023.

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
EDITAL DE PREMIAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ)

O Conselho Federal de Química (CFQ) torna público o presente Edital e convida
os profissionais e empresas da área da Química, devidamente regularizados perante o
Conselho Regional de Química (CRQ) de sua jurisdição, a participarem do Prêmio Talentos
CFQ nos termos aqui estabelecidos. Na oportunidade serão premiados profissionais de
Química em 04 (quatro) categorias e 01 (uma) empresa, com ênfase em Qualidade na área
da Química, sendo selecionado 01 (um) vencedor para cada categoria profissional e 01
(uma) empresa, em âmbito nacional.

A solenidade de premiação será realizada no mês de junho de 2023, em local
a ser definido pelo Comitê de Governança de Premiação e Eventos do CFQ.

1 - OBJETIVO
O presente Edital tem por objeto selecionar profissionais em 04 (quatro)

categorias (Engenharia Química, Química Industrial ou Tecnólogo, Bacharel em
Química/Licenciatura em Química e Técnico em Química) e 01 (uma) empresa da área da
Química que desenvolvam trabalhos/atividades em "Qualidade na área da Química" para
concorrerem ao Prêmio Talentos CFQ.

Os candidatos devem observar as condições específicas estabelecidas neste
Edital, que determinam os requisitos para inscrição, critérios de julgamento, cronograma,
premiação e demais informações necessárias.

2 - INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser realizada durante o período de 06/02/2023 até as

23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos - horário de Brasília/DF) do dia
14/04/2023, através de ficha de inscrição, disponível no sítio eletrônico do CFQ.

O deferimento do pedido de inscrição está condicionado à apresentação de
todos os documentos abaixo relacionados, que deverão ser organizados seguindo a ordem
deste Edital, em arquivo único, formato PDF, numerados em sequência, e enviados para o
e-mail premiocfq@cfq.org.br, assunto: Prêmio Talentos CFQ - nome do candidato.

I - DO PROFISSIONAL
a) Ficha de inscrição preenchida em arquivo único e formato PDF (ANEXO A);
b) O candidato deverá enviar anexo à Ficha de Inscrição (ANEXO A), Cédula de

Identidade Profissional, declaração de quitação e regularidade perante o Conselho Regional
de Química (CRQ) de sua jurisdição em conformidade com a categoria profissional em que
irá concorrer (Engenharia Química, Química Industrial ou Tecnólogo, Bacharel em
Química/Licenciatura em Química e Técnico em Química);

c) O candidato deverá anexar Curriculum Vitae atualizado, limitado em 02
(duas) páginas, com documentação comprobatória;

d) Cópia comprobatória dos trabalhos/atividades desenvolvidas e/ou
experiência comprovada em Qualidade na área da Química;

e) O arquivo contendo a descrição da atuação em Qualidade na área da
Química deverá ser gerado em formato PDF com fonte Arial e tamanho 12 pontos,
limitando-se a um 1 Mb (um megabyte);

f) A não apresentação de alguma informação e/ou documento solicitado na
ficha de inscrição acarretará na desclassificação do candidato.

II - DA EMPRESA
a) Ficha de inscrição preenchida em arquivo único e formato PDF (ANEXO B);
b) A empresa candidata deverá enviar anexo à Ficha de Inscrição (ANEXO B),

declaração de quitação e regularidade perante o CRQ de sua jurisdição, com a Anotação de
Função Técnica/Anotação de Responsabilidade Técnica (AFT/ART);

c) A empresa candidata deverá enviar anexo a Ficha de Inscrição (ANEXO B)
descrição resumida de seus trabalhos/atividades em Qualidade na área da Química, no
máximo 02 (duas) páginas, com documentação comprobatória;

d) O arquivo contendo a descrição da atuação em Qualidade na área da
Química deverá ser gerado em formato PDF com fonte Arial e tamanho 12 pontos,
limitando-se a um 1 Mb (um megabyte);

e) A não apresentação de alguma informação e/ou documento solicitado na
ficha de inscrição acarretará na desclassificação da empresa candidata.

3 - ENVIO DAS INSCRIÇÕES
3.1 Os arquivos contendo a documentação exigida neste Edital deverão ser

encaminhados ao CFQ exclusivamente via e-mail premiocfq@cfq.org.br no período indicado
no Item 2 deste Edital.

3.2 Após o envio, o candidato receberá um recibo eletrônico de comprovante
de inscrição.

3.3 Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio ou fora
do período previsto neste Edital. O CFQ não se responsabilizará por inscrições não
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos.
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 Seção de Contabilidade
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-DF -

 CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1816 - www.cfa.org.br

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Almeida Costa,
Diretor(a), em 23/01/2023, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Leonardo José Macedo,
Presidente, em 23/01/2023, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1741758 e o código CRC
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603A4122.

Referência: Processo nº 476900.003296/2022-31 SEI nº 1741758
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