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Consulta Ata do Pregão

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 1/2019

Às 10:06 horas do dia 05 de dezembro de 2019, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 768/2018 de 01/01/2019 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 5.450/2005, referente ao Processo nº 01/2019 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 1/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e contratação de pessoa jurídica, devidamente registrada e ativa
na Agência Nacional de Saúde (ANS), para prestação do serviço de plano de saúde para assistência médica,
ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapias,
internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas, dependência química e psiquiátrica, inclusive aquelas de maior
complexidade, quimioterápicos oral, endovenosa e intratecal para tratamento de neoplasias, radioterapia IMRT e
tridimensional, internações em Unidade de Terapia Intensiva/Centro de Terapia Intensiva adulto, infantil e neonatal e
utilização de leitos, aos beneficiários regularmente inscritos no Plano de Assistência à Saúde do CRF-RJ. A referida
contratação deverá abranger um universo de aproximadamente 109 (cento e nove) beneficiários, número estimado de
funcionários, podendo seus dependentes legais aderir de forma facultativa. O plano de saúde na modalidade básico
ofertado ao funcionário (beneficiário titular) será custeado pelo empregador, não se enquadrando na modalidade
coparticipativa ou franquia. Os valores referentes aos dependentes dos funcionários (beneficiário dependente) serão
integralmente custeados por estes últimos, por meio de desconto em folha de pagamento. 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: Seleção e contratação de pessoa jurídica, devidamente registrada e ativa na Agência
Nacional de Saúde (ANS), para prestação do serviço de plano de saúde para assistência médica, ambulatorial, hospitalar
com obstetrícia, exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapias, internações clínicas, cirúrgicas,
obstétricas, dependência química e psiquiátrica, inclusive aquelas de maior complexidade, quimioterápicos oral,
endovenosa e intratecal para tratamento de neoplasias, radioterapia IMRT e tridimensional, internações em Unidade de
Terapia Intensiva/Centro de Terapia Intensiva adulto, infantil e neonatal e utilização de leitos, aos beneficiários
regularmente inscritos no Plano de Assistência à Saúde do CRF-RJ. O plano de saúde na modalidade básico ofertado ao
funcionário (beneficiário titular) será custeado pelo empregador, não se enquadrando na modalidade coparticipativa ou
franquia. Os valores referentes aos dependentes dos funcionários (beneficiário dependente) serão integralmente
custeados por estes últimos, por meio de desconto em folha de pagamento. Demais informações consultar o Edital e
seus anexos disponíveis em www.crf-rj.org.br/licitações.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.132.773,3600 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

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

DANIEL MELO JACQUES 
Pregoeiro Oficial

EDUARDO ALBERTO RODRIGUES COUTO 
Equipe de Apoio
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