ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CÂMARA DE CAMPO LIMPO PAULISTA.

As 10 (dez) horas do dia 18 de fevereiro de 2021, reuniram-se os membros da Comissão
de Licitação com o objetivo de abrir os envelopes de n°s 1 e II relativamente ao Processo
Licitatório - Tomada de Preços sob n° 01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa
com registro na ANS - Agência nacional de Saúde Suplementar, especializada na
prestação de serviços técnico-profissionais de assistência médico-hospitalar com
obstetrícia, cirúrgica, ambulatorial e laboratorial complementar, aos servidores ativos e
os que vierem a ser nomeados por esta Edilidade, extensiva aos inativos e vereadores,
seus cônjuges e seus dependentes , desde que assumam seu pagamento integral, na
. acomodação em apartamento privativo, banheiro privativo e direito a acompanhante, na
cidade de Campo Limpo Paulista e região de Jundiaí, e que atenda, sempre que possível,
situações de emergência, em cidades fora de Campo Limpo Paulista e região de Jundiaí,
segundo os critérios estabelecidos pela empresa especializada, em situações dessa
natureza, sob o regime coletivo empresarial, pelo critério de menor preço, e que não seja
superior ao praticado pelo mercado, em conformidade com as legislações vigentes, em
especial a Lei 9.656/98 e as Regulamentações Complementares Expedidas e devidamente
autorizado pela Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS e as regulamentações
complementares, conforme descrição do anexo 1 que deste faz parte integrante. Abertos
os trabalhos, verificou-se que nenhum representante encontrava-se presente à Sessão de
Abertura dos envelopes e tampouco que os devidos envelopes foram apresentados ao
Setor de Protocolos da Câmara. Assim sendo, a presente Licitação foi declarada
DESERTA, de conformidade com as normas estabelecidas pelo art. 24, V, da Lei
8.666/1993 e suas alterações. A seguir, os membros da Comissão de Licitação
encaminharam os autos ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara para as deliberações
competentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que lida e achada
conforme, vai assinada pelos presentes. NADA MAIS.
Campo Limpo Paulista, 18 de fevereiro de 2021.
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