COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Ata de Realização do Pregão Presencial
No 0024/2013 Sessão Nº1
Às quinze horas do dia vinte de janeiro de 2014, reuniu-se o (a) Pregoeiro(a) Priscilla de
Freitas Mafra e respectivos membros da Equipe de Apoio para, em atendimento as disposições
contidas na Lei Federal no 10.520, de dezessete de julho de dois mil e dois, na Lei Estadual n o
12.337, de cinco de julho de dois mil e dois, com aplicação subsidiária da Lei n o 8.666, de
vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três, Decreto Estadual n o 2.617 de
dezesseis de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais normas legais federais e
estaduais vigentes, realizar os procedimentos relativos ao Pregão n o 0024/2013, que tem por
objetivo a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assistência
à saúde aos empregados da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina –
COHAB/SC, bem como seus respectivos dependentes, de prestação de serviços continuado, a
preços pós-estabelecidos pelo CUSTO OPERACIONAL, com cobertura de custos de assistência
médico-hospitalar com obstetrícia e serviços auxiliares de diagnose e terapia, de acordo com o
rol de procedimentos médicos instituídos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
do tipo regime de contratação coletivo empresarial com patrocinador, com cobertura completa
no segmento ambulatorial, hospitalar e acomodação individual em apartamento standart com
banheiro privativo e direito a acompanhante, incluindo a alimentação conforme dieta geral do
hospital.
RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA
Item 1
Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
assistência à saúde aos empregados da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina
– COHAB/SC, bem como seus respectivos dependentes, de prestação de serviços continuado, a
preços pós-estabelecidos pelo CUSTO OPERACIONAL, com cobertura de custos de assistência
médico-hospitalar com obstetrícia e serviços auxiliares de diagnose e terapia, de acordo com o
rol de procedimentos médicos instituídos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
do tipo regime de contratação coletivo empresarial com patrocinador, com cobertura completa
no segmento ambulatorial, hospitalar e acomodação individual em apartamento standart com
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banheiro privativo e direito a acompanhante, incluindo a alimentação conforme dieta geral do
hospital.
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: Unimed Grande Florianópolis – Cooperativa de Trabalho Médico.

PARTICIPANTES CREDENCIADOS
Licitante: Unimed Grande Florianópolis – Cooperativa de Trabalho Médico.
CNPJ: 77.858.611/0001-08
Representante: Monica Maluf Teixeira
CPF: 020.620.679-84

ITEM I
Propostas Escritas
Propostas

Valor (%)

CP CL

Licitante: Unimed Grande Florianópolis – Cooperativa de
Trabalho Médico.

Item 1 - Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de assistência à saúde aos empregados da
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina –
COHAB/SC,

bem

como

seus

respectivos

dependentes, de

prestação de serviços continuado, a preços pós-estabelecidos

15%

1

1

pelo CUSTO OPERACIONAL, com cobertura de custos de
assistência

médico-hospitalar

com

obstetrícia

e

serviços

auxiliares de diagnose e terapia, de acordo com o rol de
procedimentos médicos instituídos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, do tipo regime de contratação
coletivo empresarial com patrocinador, com cobertura completa
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no segmento ambulatorial, hospitalar e acomodação individual
em apartamento standart com banheiro privativo e direito a
acompanhante, incluindo a alimentação conforme dieta geral do
hospital.

Lances Verbais
Licitante

Valor (%)

EMPRESA
Unimed Grande Florianópolis – Cooperativa de Trabalho Médico.

14%

CP = ordem de classificação na proposta escrita, se classificado
CL = ordem de classificação para os lances verbais, se classificado
* = participante desclassificado/inabilitado
E = lance verbal estornado
RI = através de redução do ICMS

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO
Licitante: Unimed Grande Florianópolis – Cooperativa de Trabalho Médico.
CNPJ: 77.858.611/0001-08
Resultado da Habilitação: Habilitado
Observações:

Foi aberta a palavra aos participantes do certame para se manifestarem. Nenhuma
manifestação de intenção de interpor recurso foi registrada.
Nada mais havendo a declarar, o(a) pregoeiro(a) encerrou a sessão.

__________________________________________________________________________________________________
Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001
Fone (048) 3271-7200 | Fax (048) 3271-7290
www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br

COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

A ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a), membros da Equipe de Apoio e participantes
presentes ao certame.

________________________________
Priscilla de Freitas Mafra
Pregoeira
________________________________
Luiz Fernando Barcella
Equipe de Apoio
________________________________
Rodrigo Luiz Fernandes
Equipe de Apoio
________________________________
Monica Maluf Teixeira
Representante
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