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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 006/2013
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº: 0050/2013
ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Às 15:00 horas do dia 09 (nove) de agosto do ano de dois mil e treze (09/08/2013), na
sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Lima-MG, localizada à Praça
Bernardino de Lima, nº 229, reuniram-se, em sessão pública, a Pregoeira, Sra. Adele
Fayez Armache, designada pela Portaria nº 105, de 1º de julho de 2013, e a equipe de
apoio, para realização dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL de nº 006/2013,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
OPERADORA de plano de assistência à saúde, com registro na ANS, especializada
para a prestação continuada de serviços de assistência médica e/ou seguro saúde, com
padrão de acomodação apartamento, para coberturas de serviços médico-hospitalares de
assistência ambulatorial, hospitalar e obstétrica, tratamentos, exames, internações e
demais diagnósticos, centro de terapia intensiva, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças reconhecidas ou que vierem a ser reconhecidas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial da Saúde, ambulatorial, clínica, hospitalar, pronto socorro, pronto
atendimento, cirúrgica, obstétrica/maternidade, serviços de análise diagnóstica de
atendimento laboratorial, métodos complementares de diagnóstico, radiodiagnóstico e
tratamento, com cobertura de todas as especialidades reconhecidas ou que vierem a ser
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina - CFRM e exames complementares
reconhecidos ou que vierem a ser reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS,
para os servidores da Câmara Municipal de Nova Lima, sob o regime de empreitada
por preços unitários, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,
em conformidade com a autorização constante nos autos do Processo nº 050/2013. O
aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 30 de julho de
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2013. Para secretariar os trabalhos foi designado o servidor EDUIR DE PAULA
FRADE. Abertos os trabalhos, constatou-se a ausência de propostas protocoladas e
consequentemente o não comparecimento de empresas ao certame. A Pregoeira
declarou deserto o presente certame, ordenando desde já a republicação do edital,
designando o dia 21 de agosto de 2013 às 15:00 horas para realização da sessão, com
entrega dos envelopes até às 14:30 horas dessa mesma data. Nada mais havendo a ser
tratado, a Pregoeira declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,
______________________ (EDUIR DE PAULA FRADE), secretário desta reunião,
que a subscrevi.
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