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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 003/2014
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº: 0013/2014
ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Às 15:00 horas do dia 02 (dois) de abril do ano de dois mil e quatorze (02/04/2014), 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 152, de 28 de fevereiro de 2014, e a equipe
de apoio, para realização dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL de nº
003/2014, do tipo MENOR PREÇO POR BENEFICIÁRIO - LOTES DISTINTOS,
objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
de assistência à saúde aos servidores públicos ativos e inativos do Município de Nova
Lima e dependentes, por meio de Plano/Seguro Saúde Coletivo Empresarial,
coparticipativo, nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstétrica com atendimento
eletivo nos Municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, com atendimento de urgência e
emergência em todo o território nacional e cobertura assistencial em conformidade com
a Lei 9.656/98 e normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar
conforme especificações no Termo de Referência, anexo I do Edital, que será regido
pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006,
Decreto Federal 6.204/2007, Decreto Federal 3.931/2001 e Decreto Estadual
44.787/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei 9.656/98 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, em conformidade com a
autorização constante nos autos do Processo nº 013/2014. O aviso de licitação foi
publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 21 de março de 2014. Para secretariar
os trabalhos foi designado o servidor EDUIR DE PAULA FRADE. Abertos os
trabalhos, constatou-se a ausência de propostas protocoladas e o não comparecimento
de empresas ao certame. A Pregoeira declarou deserto o presente certame, ordenando
desde já a republicação do edital, designando o dia 15 de abril de 2014 às 15:00 horas

2

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.

ADELE FAYEZ ARMACHE
Pregoeira

ADRIANA CARLA SOUZA
Equipe de apoio

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA
Equipe de apoio

