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CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO SAÚDE – PESSOA FÍSICA 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

CARTÃO SAÚDE EMPREENDIMENTOS LTDA, nome fantasia CARTÃO SAÚDE, 
inscrita no CNPJ sob nº 26.297.783/0001-00, com sede na Rua Paulino Sousa 168, 
Monte Castelo,  São Luís - MA, CEP 65035-480 representada conforme estabelece 

seu Estatuto Social, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, e a pessoa 
indicada e qualificada na Ficha de Cadastro ao Cartão (Anexo I), aqui denominada 
simplesmente CONTRATANTE, celebram entre si o presente Contrato de 
Administração do  produto Cartão Saúde, que se regerá pelas Cláusulas Gerais aqui 
estabelecidas e pelas Cláusulas Especiais constantes da Ficha de Cadastro: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DEFINIÇÕES 

Para os fins deste Contrato adotam-se as seguintes definições: 

a) Cartão Saúde – É um cartão, pessoal e intransferível, que garante aos seus 
portadores acesso a serviços e produtos, junto a uma rede de prestadores de serviços 
credenciada pela CONTRATADA, com utilização de tabelas próprias e vantagens 
comerciais. 

O REFERIDO NÃO É PLANO PRIVADO DE SAÚDE. NÃO GARANTE NEM SE 
RESPONSABILIZA PELOS SERVIÇOS OFERECIDOS NEM PELO PAGAMENTO 
DAS DESPESAS DO TRATAMENTO, QUE SERÃO PAGAS PELOS USUÁRIOS 
DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. 

b) CONTRATANTE – É o titular do Cartão Saúde, signatário da Ficha de Cadastro e 
Condições Especiais do Contrato, responsável financeiro pelas obrigações decorrentes 
da adesão. 

c) Usuário – Entende-se como usuário o próprio titular do Cartão Saúde e aqueles por 
ele indicados como dependentes na Ficha de Cadastro. 

d) Dependente – Toda e qualquer pessoa indicada pelo titular na Ficha de Cadastro, 
como usuário do Cartão Saúde, ao qual será fornecido cartão adicional. 

e) Ficha de Cadastro – É o documento (Anexo I) com os dados pessoais do 
CONTRATANTE e seus dependentes, pelo qual ele manifesta a sua adesão e 
aceitação das Cláusulas Gerais estabelecidas neste documento e que por ele assinado 
comprova a celebração do contrato para todos os fins legais e de direito.  

f) Rede Cartão Saúde – É o conjunto dos prestadores de serviço conveniados com a 
CONTRATADA para acesso dos usuários do Cartão Saúde nas condições e tabelas 
estabelecidas. 
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g) Prestador de Serviço – É o profissional credenciado, bem como os 
estabelecimentos que formam a rede da contratada. 

h) Taxa de Adesão – É o valor cobrado ao CONTRATANTE no ato da adesão ao 
Cartão Saúde. 

i) Taxa de Anuidade – Pagamento anual efetuado pelo CONTRATANTE por ocasião 
da adesão ou da renovação do contrato. 

j) Taxa de cancelamento – É o valor pago com a finalidade de compensar as despesas 
com registro de boletos e materiais destinados à celebração do contrato firmado.     

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO DO CONTRATO 

2.1. Pelo presente contrato a CONTRATADA coloca à disposição do CONTRATANTE 
e dependentes os seguintes serviços: 

2.1.1 Rede de prestadores de serviços ambulatoriais na área de saúde, por ela 
selecionada e credenciada, compreendendo médicos em diversas especialidades e 
diversos profissionais que atuam na promoção da saúde. 

2.1.2 Rede de desconto com vantagens comerciais em produtos e serviços. 

2.2.Toda essa rede será indicada no portal eletrônico (www.cartaosaudema.com.br), 

telefone 0800 098 5969 ou no WhatsApp (98) 98337-5979, com o compromisso de 
fornecer o acesso aos serviços nos termos da Cláusula Quarta. 

2.3. Não há compromisso de oferecer credenciamento em todas as especialidades, 
exames e tratamentos. 

2.4. O fato de o USUÁRIO residir em localidade em que não haja prestador de serviço 
credenciado pela CONTRATADA não configura violação do contrato.  

2.5. A CONTRATADA reserva-se o direito de a qualquer tempo excluir da Rede Cartão 
Saúde algum prestador de serviço e especialidade médica, ou incluir novos, mediante 
simples atualização do portal eletrônico ou do WhatsApp.  

2.6. O contratante e seus dependentes terão acesso a todos os serviços oferecidos 
acima.  

2.7. No caso de atendimento fora da Rede Cartão Saúde o USUÁRIO não poderá, em 
hipótese alguma, reclamar o benefício do Cartão Saúde.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CONTRATANTE E DOS DEPENDENTES 

3.1. O CONTRATANTE do Cartão Saúde, figura como parte no presente Contrato, 
sendo o responsável pelo pagamento da taxa de adesão e taxa de anuidade. 
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3.1.1. Toda e qualquer questão entre as partes com base no presente contrato, ainda 
que relacionada a dependentes, será tratada única e diretamente pelo CONTRATANTE 
junto à CONTRATADA.  

3.1.2. O uso de todos os benefícios proporcionados pelo Cartão Saúde só poderá ser 
acessado com apresentação do referido cartão juntamente com documento oficial com 
foto. O prazo para recebimento do cartão é de até 15 dias úteis.   

3.2. Na Ficha de Cadastro (Anexo I), que será por ele assinada, o CONTRATANTE 
poderá indicar até 08 (oito) dependentes para recebimento de cartão adicional. 

3.3. O cartão plástico fornecido ao CONTRATANTE e DEPENDENTES é pessoal e 

intransferível, tendo validade durante toda vigência do contrato ou até a data impressa 
no mesmo, devendo ser apresentado aos prestadores de serviços da Rede Cartão 
Saúde para acesso ao benefício da tabela contratada, juntamente com o documento 
de identidade do portador. No caso de o cartão não ser apresentado, ou de ter expirado 
o seu prazo de validade, o atendimento será feito nas condições normais do 
estabelecimento.  

3.5. Dando-se a expiração do prazo de validade do cartão, cabe ao CONTRATANTE 
retirar no escritório da CONTRATADA os novos cartões, seu e dos dependentes, com 
o novo prazo de validade, ficando à seu cargo entregar os cartões aos respectivos 
dependentes.  

3.6. O cartão plástico é de propriedade da CONTRATADA, ficando os USUÁRIOS 
responsáveis pela sua guarda e conservação. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO BENEFÍCIO 

4.1 O USUÁRIO fará jus ao acesso aos serviços oferecidos pela contratada nos 
prestadores de serviços credenciados, com preços baseados na tabela negociada com 
os prestadores de serviços. 

4.2. As tabelas citadas nos itens anteriores podem ser alteradas a qualquer momento 
(reduzido ou aumentado) a depender da negociação da CONTRATADA com os 
prestadores de serviços da Rede Cartão Saúde.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os USUÁRIOS escolherão livremente os prestadores de serviços disponibilizados 
na Rede Cartão Saúde pela CONTRATADA e com eles contratarão os honorários e 
preços dos serviços utilizados, efetuando o pagamento diretamente aos mesmos, 
usufruindo das tabelas acordadas com o Cartão Saúde. 
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5.2. A CONTRATADA não assume qualquer responsabilidade pelos serviços 
realizados pelos prestadores de serviço e nem pelo pagamento dos honorários e preços 
que lhes são devidos. 

5.3. O atendimento dos USUÁRIOS será condicionado à rotina interna e à agenda de 
atendimento de cada prestador de serviço disponibilizado pela Rede Cartão Saúde. 

5.4. Sem embargo do disposto no item 5.2, supra, os USUÁRIOS poderão, no prazo de 
30 (trinta) dias, formular reclamação à CONTRATADA quanto a valores cobrados pelos 
prestadores de serviços da Rede Cartão Saúde, fornecendo os documentos que 
comprovem a cobrança e o pagamento, se já efetuado. 

5.4.1. Recebida a reclamação, a CONTRATADA deverá dar uma resposta no prazo de 
7 (sete) dias úteis. 

5.4.2. No caso de ser constatada a cobrança, pelo prestador de serviço, em desacordo 
com o compromisso por ele assumido no ato de credenciamento, a CONTRATADA 
diligenciará para que faça restituição do excesso, sob pena de descredenciamento em 
caso de reincidência. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA ADESÃO E DA TAXA DE ADESÃO 

6.1. Ao aderir ao Cartão Saúde o CONTRATANTE pagará à ADMINISTRADORA, a 
título de remuneração, uma taxa de adesão ÚNICA por contrato e uma taxa de 
anuidade, cobrada por cada vigência de doze meses do contrato. A taxa de anuidade 
pode ser paga conforme meios e forma oferecida pela contratada no ato da adesão. 

6.1.1. A desistência do contrato até 7 (sete) dias da data da adesão ou da renovação 
não dá direito à devolução de qualquer valor pago à CONTRATADA. 

6.2. No caso de atraso no pagamento incidirá multa de 2% (dois por cento) acrescida o 
principal e mais correção apurada pelos índices aplicáveis aos débitos civis, ou outro 
índice que venha a substituí-los e juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, 
calculados dia a dia. 

6.3. A CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE, no ato da contratação, por e-
mail, por whatsApp, ou   por representante próprio, com a devida antecedência, boleto 
bancário referente à cobrança da taxa de anuidade dando-se, com o pagamento no 
vencimento, a renovação automática do presente contrato por períodos iguais e 
sucessivos. 

6.3.1. O contrato vencerá após doze meses de sua assinatura, devendo a taxa de 
anuidade, quando parcelada, ser quitada até o vencimento do mesmo.  

O atraso determinará a suspensão dos direitos do CONTRATANTE e DEPENDENTES 
ao benefício do cartão e o retorno desses direitos ocorrerá em até três dias úteis após 
o pagamento dos débitos em atraso. 
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6.3.2. Não tendo o CONTRATANTE interesse em renovar o contrato deverá comunicar 
à CONTRATADA, no prazo mínimo de trinta dias antes do vencimento, por escrito, com 
a devolução dos cartões plásticos seu e dos dependentes, cancelando-se o boleto 
bancário eventualmente já emitido. A desistência após o vencimento do boleto implicará 
no pagamento proporcional das taxas correspondentes.  

6.3.4. Com vistas ao disposto na cláusula 6.3, supra, o CONTRATANTE é responsável 
pela atualização do seu endereço e dados cadastrais junto à CONTRATADA. 

6.4 Em caso de perda ou extravio dos cartões dos usuários, será cobrada uma taxa 
para a confecção de um novo cartão no mesmo valor da taxa de adesão, por cada 
cartão a ser fornecido. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CARÊNCIA 

7.1. O benefício será imediato à formalização do contrato, com o pagamento e 
compensação das taxas correspondentes e ativação do cartão que ocorrerá em até 
15(quinze) dias. 

  

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

8.1. O presente contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura.  

8.2. Findado o prazo contratual, o contrato será prorrogado automaticamente por iguais 
períodos, sendo renovado também o período da fidelidade por mais 12 meses, nos 
casos que não houverem manifestação contrária das partes com antecedência mínima 
de trinta dias por escrito. 

6.2.1. Os valores da nova TAXA DE ANUIDADE, será cobrada, em caso de renovação, 
conforme valor da época as quais forem aplicadas. 

8.3.  Sem prejuízo das penalidades previstas em lei, o presente contrato poderá ser 
rescindido de pleno direito, independente de notificação e/ou interpelação extra ou 
judicial, sem que caiba direito a qualquer indenização, a qualquer tempo, nas hipóteses 
seguintes: 

8.3.1 Sempre que, por fraude, obtiver o contratante e/ou seu (s) usuário (s) qualquer 
vantagem indevida causadora ou não de lesões aos direitos da CONTRATADA. 

8.3.2 Atraso igual ou superior a noventa dias de qualquer pagamento devido pelo 
CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. 

8.3.3. O presente contrato pode ser cancelado com pré-aviso de no mínimo 30 (trinta 
dias) e mediante pagamento à vista de multa compensatória fixada no valor de 03 (três) 
mensalidades vigente. 
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CLÁUSULA NONA: DO REGISTRO E DA ALTERAÇÃO 

9.1. As presentes Cláusulas Gerais do Contrato de Administração de Cartão Saúde e 
seus aditivos encontram-se registrados no Cartório 2º Ofício de Registro de Título e 
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís/MA, sob o número 33.381 e 
33.585 respectivamente Localizado na Av. dos Holandeses, Qd 36, Lj 26, SHOPPING 
do AUTOMÓVEL – Calhau- CEP: 65.771-380, para os devidos fins de direito.  

9.2. Qualquer alteração nestas Cláusulas Gerais será igualmente levada a registro e 
somente terá validade para os novos contratos firmados ou renovados após o registro.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ABRANGÊNCIA 

10.1. O presente contrato terá abrangência municipal ou superior, de acordo com a 
Rede Cartão Saúde apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

  11.1. Fica eleito o foro desta Comarca de São Luís (MA), para resolver qualquer litígio 
entre as partes com base no presente contrato. 

 

 

São Luís – MA, ____  de ______________  de  ________. 

 

   

       __________________________________                          ___________________________________ 
                             CONTRATANTE                                                                                                                 CONTRATADA  

               DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 


