
CONVENIO POR ADESAO No 0112018 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLER 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE E A 

GEAR AUTOGESTAO EM SAUDE. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, CNPJI3.170.84010001-44, situada na 

Avenida Ivo do Padro s/n 0, Aracaju - SE, representada neste ato palo seu Presidente 

Deputado Luciano Bispo de Lima, brasileiro, Carteira de identidade no 210.713 a CPF n° 

077.316.555-04, e de outro lado, a GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, inscrita no 

CNPJ/MF sob a n° 036.658.43210001-82, estabetecida no SHC-AO Sul EA 2/8, Iota 05, 

Terraço Shopping, Torre "B", 1 0 , 20, 30  e 40  andares, BrasIlialDF, doravante denominada 

GEAP, neste ato representada por seu Diretor Executivo, LEOPOLDO JORGE ALVES 

NETO, portador da Carteira de identificaçäo n°. 2334631 SSP/DF, inscrito nóCPF sob  

n° 019.752.901-19, nomeado pela RESOLUcAO/GEAP/CONADIN0  296/2018 de 

30/05/2018, resotvem celebrar o presente CONVENIO POR ADESAO, corn fulcra no art. 

230, da Lei n° 8.112/90 a dernais disposiçOes pertinentes, sujeitando-se especiatmente a 
Lei n° 9.656/98, as Resoluçäes Norrnativas/ANS/n° 137106, 195/09, 279/2011 a normas 

subsequentes, e as que Me sucederem a, ainda, ao Estatuto da GEAP a aos 

Regulamentos dos seus Pianos, na forma das Cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Convênio par Adesâo tern par objeto a prestaçâo de assisténcia a saüde aos 

servidores e empregados ativos da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

SERGIPE e seu raspectivo grupo familiar definido, proporcionando a possibilidade de 

ingresso no Piano de Saude do GEAP-Referéncia, registrado. naAgência Nacionaide 

SaCide Suptementar sob o. nUmero 455.830107-8, na modalidade Cotetivo Empresarial, 

corn abrangéncia nacional, administrado pela GEAR Autogestão em SaQde, ou 

quaisquer outros por ala administrados, desde quedevidamente registradosnaAgOr)cia 

Nacional de Saüde Supternentar— ANS, 

if 



VI - Os fllhos e enteados, entre 21 (vinte e urn) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, 

dependentes econornicamente do servidor e estudantes de curso regular reconhecido 

pelo MinistOrlo da Educação; e 

VII - Criança ou adolescente sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, 

observado a disposta nos incisos *1" e "Vt 

Parégrafo Terceiro - A existéncia do dependente constante nos incisos I e II do 

parágrafo anterior inibe a possibilidade do inscriçào do dependente constante do inciso 

Ill do mesmo paragrafo. 

Parágrafo Quarto - Poderâo ser inscritos no grupo familiar do titular nos PIanos do 

Saude da GEAR 

FlIhos (as) e enteados (as) que nâo detém a condição justificadora para serem 

dependentes do titular nos pianos. 

II 	- COnjuge ou companheiro (a) dos flihos e enteados 

III -  Netos(as) 

IV - Enteados (as) do fllhol 

V - Filhos (as) do (a) enteado (a) 

VI- lrrnãbs(às) 

VII - Cunhados (as) 

VIII - Sobrinhos (as) 

IX - We ou rnadrasta 

X- Pai ou padrasto 

XI - Sogro e sogra 

XII - Tios (as) 

XIII - Bisnetos (as) 

XIV - Criança ou adolescente, tutelado ou sob guarda. 

Parãgrafo Quinto - Os servidores ern Iicença sem rernuneraçäo poderão ser inscri(os 

desde que arquem integralmente corn o valor da contilbuiçao. 
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III - 	Redistribuiçao do cargo a outro órgäo ou entidade näo coberta peto respectivo 

piano; 

iv - Licença sem remuneraçâo; 

v - 	Decisao administrativa Cu judicial; 

vi - Por fraude, comprovada mediante apuracâo em processo interno da GEAP, 

assegurando-se a ampia defesa e o contraditorio, sem prejuizo das sançOes cIveis e 

penais cabiveis; 

VII - inadimpténcia do contribuiçâo ou participaçäo, por perlodo superior a 60 

(sessenta) dias; 

viii - Por rescisão do Convénlo; e 

ix- 	PorObito. 

Paragrafo Oitavo - E assegurado ao titular do piano o direito do so manter nos pianos 

de Saüde da GEAP nas mesmas condiçOes do cobertura assistencial quo gozava 

quando da vigéncia do vmnculo funcional ou empregatIclo, desde qua arque 

integralmente corn o valor da contribuiçâo, conforme regulamentos dos Pianos do SaUde 

da GEAP, nas seguintes situaçöes: 

- No caso do exoneraçâo ou dispensa do cargo, o perlodo do manutençâo sara de, no 

rnáximo, 24 (vinte e quatro) moses, sendo extensivo a todos Os dependentes e o grupo 

familiar inscritos quando do cancolamento da inscriçâo do titular no piano, - . riäo sendo 

mais permitidas inscriçOes de dependentes. 

II - A disposiçao prevista no caput nâo exciul a possibilidade de inciusâo do nova 

cônjuge e flihos do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa, aposentado 

ou em iicerça sem vencimentos/afastamento legal, no perlodo de . manutençao da 

condição de beneflciário. . . . .. 

lii - No caso de Iicença sernvencimento ou do afastamento legal, a rnanutenção seré 

par tempo correspondente a licença sem vencimento ou afastamento legal, sendo 

extensivo, obrigatoriamente, a todos os dependentes a grupo familiar inscritos rp piano, 

sendo previstas novas inscriçães de dependentes e beneficiários integrantes/ào .grupo 

familiar do titular.  
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Parágrafo Segundo - A variaçäo dos valores de contribuiçao par faixa etária observará 

a disposto na Resolução Normativa/ANS n° 63, de 22 de dezembro de 2003, ou outro 

normativo que venha a substitui-la. 

Paragrafo Terceiro - A contribuiçào financeira a que se refere a caput será consignada 

em faiha de pagamento. Em caso de impossibilidade administrativa, a pagamento da 

contribuição financeira deverá ser feito par melo de tItula de cabrança bancária ou 

quaiquer outro meio habit e iclôneo de cobrariça, observadas as definiçoes do piano de 

custelo estabetecidas pelo Conseiho de Administraçâo da GEAP - CONAD. 

Parágrafo Quarto - 0 valor da contribuiçao de que trata a Paragrafo Primeiro desta 

Th. Cláusula poderá ser atuaiizado anualmente, sempre que a reavaiiaçâo atuarial 

recomendar, conforme Resotuçao prOpria votada, aprovada e editada pelo Conseiha de 

Administraçäo - CONAD, não sendo necessária a firmatura de terma aditivo, garantindo-

se que a atuaiizaçâa näa ocorrerá em periodicidade inferior a 12 (doze) meses. 

Parágrafo Quinto - Os titulares dos pianos poderao inscrever beneficiários do grupo 

familiar, observando-se o Paragrafo Quarto da Ciáusula Terceira do presents Cdnvênio 

par Adesâa, desde que arquem corn a contribuiçâo individual a integral para cada 

integrante dogrupo familiar inscrito nos Pianos de Saüde da GEAR J 
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Os Pianos de SaCzde da GEAP contemplarão a assistéricia mOdica ahibulatoilal, 

hospitalar, fisioterépica, psicoiOgica, fonoaudioiógica, farmacèutica e odontoiOgica, nos 

timites previstos no Rol de Procedimentos a Eventos em SaUde a suas Diretrizes.de 

Utiiização - DUT vigentes, definiclos pela Agenda Nacional de Saüde Suplementar - 

ANS, assim como nos Regulamentos dos Pianos de Sacide da GEAP. 

Parágrafo Unico - Näo estão cabanas pelos Pianos de Saüde da GEAP os exames 

admissionais, demissionais ou equivalentes, de responsabilidade dO orgäo, h,tn coma 

as procedimentos a exames näo contémpiados palo Rd instituldo pela fthS e as 

legaimente exciuldos, nos termos do art. 10 da lei n° 9.656/98. 



Parágrafo Unico - São isentos do pagamerito dos valores previstos no caput os 

beneficiários inscritos nos pianos que não preveem cobrança de coparticipação pelos 

serviços utilizados. 

1I 

A contribuiçao de responsabilidade do Patrocinador, denominada per capita, deveré ser 

repassada a GEAP ate o 50  (quinto) dia Utit subsequente a competência a que se refere, 

acrescida das importâncias da contribuição e coparticipação dos titulares e dependentes 

inscritos nos pianos de saüde, quando consignadas em foiha de pagamento. 

Parágrafo Primeiro - Os recursos mencionados no caput desta Cláusula serâo 

creditados pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE.SERGIPE em favor da 

GEAP na conta corrente n° 3307-3, agéncia n° 6412-2, do Banco do Brash. 

Parágrafo Segundo - As importancias referidas no caput desta Ciáusuia terão seus 

valores corrigidos pelo INPC pro i-eta die ou outro indice oficial do Governo Federal que 

venha a substituf-lo, quando näo creditadas na data pactuada. 

Parágrafo Terceiro - 0 répasse do per capita deverá ocorrer de forma integral, 

independenteda data deadesão ott exclusao do beneficiário, conforme disponibilidade 

orçamerttària. . 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTAçAO DE CONTAS 

A GEAP apresentará A ASSENIBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

anualmente,quadro demonstrativo onde figure, detalhadamente, a receita arrecadada e 

as despesas corn os titulares e dependentes dos Pianos de Saüde da GEAP. 

Parãgrafo CJnico - A Prestação de Contas final deverá ser . apresentØa . a 

ASSENIBLEIA . LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, no prazo maximo/de 30 

(trinta) dias, a contar da data do término deste Convênio. 



- 	Viabilizar acs beneficiáj-ios inscritos, por meio de sua rode do prestadores de 

serviço contratada, Os programas do assisténcia ambulatorial, hospitalar a odontoiOgica 

previstos nos Pianos de Saüde da GEAP, em nivel nacional. 

I[ - 	Administrar o comando das inctusöes e exciusöes das contribuiçoes mensais, 

assim como da cobrança das coparticipaçöes no custeio dos services utilizados petos 

benoficiários. 

III -  Disponibilizar, aos titulares dos Pianos de SaUde da GEAP, demonstrativo 

detaihado dos procedimentos utiiizados petos beneficiaries, corn a indicação do 

prestador do serviço, data do sua realização e valor da coparticipação. 

IV - Designar pessoa responsável pelo relacionamento com a ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

V - 	Disponibilizar, ate o dia 10 de cada més, a retação nominal dos beneficiários 

ativos, incluidos e exciuldos no servidor FTP (Protocolo do Transferencia de Arquivos); 

VI - Disponibilizar login e senha de acesso ao FTP (http://ftp.geap.com.br ), do fbrrna 

que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE :acesse. 0 relatório 

mencionado no inciso V desta Ciáusula. 

VII - Encaminhar mensalmente a ASSEIVIBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

SERGIPE arquivo para consignaçâo, contendo valores do contribuicAo 0 coparticipaçâo 

dos beneficiaries copatrocinados para desconto em folha de pagamento. Em caso do 

impossibiiidade administrativa, haverá o envio de titulo de cobrança bancária. 

VIII - Disponibilizar aos beneficiaries, no portal corporativo da GEAP - 

www.geap.com.br , o acesso irrestrito a todas as caracterEsticas dos Planes de Saüde da 

GEAP, Rode do Prestadores de Serviços da GEAP, Regras. do Coparticipaçâo 0 

Regulamentos dos Pianos. 

IX - Efetuar a exclusäo do beneficiário na forma do §3° do art. 7 0  da Resoluçâo 

Normativa da ANS no 412,.de 2016, ou outro nomiativo que vier a substituIla,. apOs 

apurada a soIicitação .de exctusao apresentada a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE SERGIPE no prazo de quo trata o §1 0  do art. 70  dä.Resoluçao.Normativa - 

RN/ANS n° 41.2/2016, ou outro normativo quo vier a substitul-la. 

X - Fomecer ao beneflciário titular o comprovante do recebimento da soiiditaçäo de 

exclusâo apresentada diretamente àoperadora, nos termos do art. 9. da:RN/ANS no 

412/2016, ou outro normativo quo vier a substitul-la. 

XI - informar a exciusäo do quo tratá o inciso anterior a .ASSEIVIBLEIA LEGISII*7IVA 

DO ESTADO DE SERGIPE, na data de sua ocorréncia. 	 /1 



Parégrafo Primeiro - A contribuição financeira mensal dos Titulares destinada 

exciusivamente para custeio dos pianos de qua tratarn a caput desta ciãusula, para Si e 

seus dependentes corresponderá aas valores aprovados pela GEAP Autogestão ern 

SaUde, observada a iegisiaçâo que rege a matéria, a Regulamento do Piano, bern como 

as disposiçöes estatutárias da GEAP Autogestão em SaCide e o disposto na Ctáusula 

Nona. 

Paragrafo Segundo - As condiçoes de cobertura assistencial, requisitos de 

elegibilidade, segrnentaçäo, acomodaçäo, caréncia e demais garantias dos produtos de 

que tratam o caput desta Ciáusula são aquelas previstas nos regulamentos dos pianos, 

bern coma nos normativos da ANS. 

Parégrafo Terceiro - E facultado ao Titular a sua migração e de seus dependentes pare 

quaiquer dos pianos oferecidos pela GEAP Autogestão em SaUde. 	 1 

Paragrafo Quart - A GEAP Autogestão em Saüde somente poderã oferecer novas 

pianos aos beneficiários apôs expressa manifestação de aceitação, pela ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADODE SERFIPE, dos produtos ofertados. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO 

0 presertte.Convênio por Adesaopoderá ser rescindida nas seguintes hipOteses: 

- Imotivadarnente, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante notificaçao 

formal e por escrito, corn antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias. 

II - Por violaçäo das cláusulas pactuadas neste Convênio par Adesão, Estatuto da 

GEAP e Regulamento dos Pianos de Saóde da GEAP. 

Ill - Por atraso, pelo perloda de 60 (sessenta) dias, do repàsse 00 0 inadimplemento da 

contribuição da ASSEMBLER LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, per capita, 

conforme obrigaçäo estabelecida no inciso II da CláusulaDecima Terceira. 

IV - Por superveniencia de impedirnento legal que a tome formal au rnateri4nente 

inexequIvei. 	 . 	 p 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONVENIO PORADESAO N ° 001/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: GEAP AUTOGESTAO EM SACJDE. 

OBJETO: PREsTAçA0 DE ASSISTENCIA A SAUDE ADS SERVIDORES E EMPREGADOS 

ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE E SEU RESPECTIVO 

GRUPO FAMILIAR DEFINIDO, PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO 

PIANO DE SAUDE DO GEAP-REFERENCIA, REGISTRADO NA AGENCIA NACIONAL DE 

SAUDE SUPLEMENTAR SOB 0 NCJMERO 455.830107-8, NA MODALIDADE COLETIVO 

EMPRESARIAL, COM ABRANGENCIA NACIONAL, ADMINISTRADO PELA GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE, OU QUAISQUER OUTROS POR ELA ADMINISTRADOS, DESDE 

QUE DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - 

ANS. 

VIGENCIA: ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, COM VIGNCIA DE 60 

(SESSENTA) MESES. 

DATA DAASSINATURA: 06 DE DEZEMBRO DE 2018 

ARACAJU, 10 DE DEZEMBRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



quarta fotra 12 do Dezembro do 2018 Aracaju Sergipe 	 E i a rio Oficial 	No 28.087 

Estodo do Sergipe 
TRIBUNAL OF CQNTAS 

RESULTADO DE LICITAQAC 

PREGAO PRESENCIAL N' 2412018 

Procosso ion° 01235512018 

o P.regoeiro do Tribunal do Contas do Estado do Sergipe tome pOblico para conhecimento doe 
interessados quo, reatizado 0 Pregac Presoncial n° 2412018, quo tern per oblate 0 corttratação do 

empress ospoclalizada em sogurança ototrSnica pare o fomocimenlo do equipamontos, materials e 
ser/icos do irtstelaçAo e configuracao, nocessérine a modomizagao do Sistoma do Circuito Fochodo 
do TolovisAo (CFN) oxistonto neste Tribunal, pale criterlo do julgarnonto do monor proco. Into 
Onico, declare vencodora e adjudica 0 oblate do certamo a ornproaa TOTAL ENERGI PROJETO F 
cONSTRucOES LTDA 'ME (TOTAL SEGURAN(;A) - CNPJ: 05004.878/0001-19 Late ünico, 
EQUIPAMENTOS CFTV, itons 01 a 08/R$ 31982.00; MATERIAL OF CONSUMO, iten. 01 o 02/Ps 
2.145,62 e sERvlços DE INSTALA9AO F cONrIGucAo. item 01/R$ 13.372,38, totalizando 
R$ 47.500,00. 0 prosonto rosultado porfaz o valor total de R$ 47.500,00, ostando no proços 
compativois corn os do morcedo. 

Adjudicado oni 30 do novombro do 2018. 

José Francisco Berbosa Santos 
Progooiro 

1-lomologedo em 06 do dozombro do 2018. 

UIicos do Andrade Filho 
Consotheiro Prosidortle 

.r'-opubltcedo per inoorreção do primoiro 

Estado do Sergipe 
TRIBUNAL OF CONTAS 

EXTRATO DO CONTRALTO N' 2912015 

CONTRATANTE: TRIBUNAL OF CONTAS DO ESTADO OF SERGIPE 
CONTRATADA: BELCA CONSTRUTORA LTDA-EPP 
OBJETO: Contrataçao do empress eapocializada em serviçoa do Engenharia pare rocuporaQao 
oatrulutsl do rosorvatorlo do ague (semientorrado) dec10 Tribunal, mm 0 fornocirnento do lodes Os 

materials. oquipamontos 0 mOo do obra necessaria a oxecucAo dos sorvicos. 
DISPENSA OF UCITAçAO: Requisicao do dospesa n' 20412018. 
BASE LEGAL: Mt. 24, incise I, do Lei 8.606/93. 
VALOR GLOBAL: R$ 22.400,07 (vinto a dole mil, quatrocenlos reals e cole centavos). 
vl(SLNUIA: Ua11z/zU1u a u1Iuz1u39. 
DATA DA ASSINATURA: 03112/201 S. 

Ana Cristina Guimaräos Pima 
Dirotoro Adrntnistrativa o Financeira - ICE/SE 

S 
ASSEMBLER LEGISLATIVA DO ESTADO 

E STA DO DE $ ERG IPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONVENIO FOR ADESAO N' 00112018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 
CONTRATADA: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. 

'BJETO PRESTAçAO OF ASSISTENCIA A SAUDE ACS SERVIDORES E EMPREGADOS 
j]VOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESIADO OF SERGIPE E SEU RESPECTIVO 

GRUPO FAMILIAR DEFINIOO, PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE OF INGRESSO NO 
PLANO DE SAUDE DO GEAP-REFERENCIA REGISIRADO NAAGENCIA NACIONAL OF SAUDE 
SUPLEMENTAR SOB 0 NI)MERO 455.83010741, NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL, 
0CM ABRANGNCIA NACIONAL. ADMINISTRADO PELA GEAP AUIOGESTAO EM SACJDE, 
CU QUAISOUER OUTROS FOR ELA ADMINISTRADOS, DESDE GUE DEVIDAMENTE 
REGISTRADOS NAAGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR -ANS. 
VIGENCIA: ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, 0CM VIGENCIA. DE 60 
(SESSENTA) MESES. 
DATA DA ASSINATUR.A: 06 DE DEZEMBRO DE 2018 

ARACAJU, 10 DE DEZEMBRO DE 2018, 

TERESA VIRGINIA VALENQA TELES OF MENEZES 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

COMISSAO PERtMNENTE DE LIcITAcAO 
ASO DE EDITAL 

LICITAcA0 N' 01512018- PREGAO PRESENCIAL N-01312018 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE per intormédlo do sue Progooira Sr. 
Denise Vasconcelos G. Bondoochi tome pUblico pare conhocimento dos linac intoroseadas qua 
roallzara IicitacOo no modalidado PREGAO PRESENCIAL; pare 0 fomocimonto mensal 0 parcolado 
do combuitivel (gasoline comum, etahol 0 diesel 810) para abastocimonlo do (rota doste Podor, 
ostando a sossao publics pare recobirnenlo dos envelopes conlondo as propostas do procos o a 
documontacOo do habilite'Oo, preside pars as 081,30rnin do die 27.1 2.2018, no sale do ComissOo 
Porrnanonto do LicitacOo, situada no seu Edificlo-Sodo do Assomblola Legislative do Estado do 
Sergipe PalOclo Govemador "Construtdr bOo Alves"- 2 0  andar - Avenida Iso do Prude s/n' - Centro 
- Nacaju/SE. - 

O EdItal complete 0 demote infonmacOos poderOo Ser adquinidos no enderego supracitado ou atraves 
do alto vew.aI,se.00v br. 

Nacaju/SE, 11 do dozombro do 2018. 


