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Consulta Ata do Pregão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 6/2019

Às 10:00 horas do dia 10 de julho de 2019, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 40/2018 de 07/11/2018 para, em atendimento
às disposições contidas no Decreto 5450/2005, referente ao Processo nº 058/2018 , realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 6/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada, operadora de plano de saúde,
para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames
complementares, inclusive os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, bem
como na cobertura de custos assistenciais, atendimento de urgência e emergência, de acordo com o rol de serviços e
limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e suas posteriores atualizações. Inicialmente,
em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de
propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Corretagem - Plano de Saúde
Descrição Complementar: Serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames
complementares, inclusive os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, bem
como na cobertura de custos assistenciais, atendimento de urgência e emergência, de acordo com o rol de serviços e
limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e suas posteriores atualizações.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço
Valor estimado: R$ 122.265,1200
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LETICIA HASCKEL GEWEHR 
Pregoeiro Oficial

LARAUE POMMERENING 
Equipe de Apoio

YVE SARKIS DA COSTA 
Equipe de Apoio
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