
 

 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL (CARTA CONVITE) Nº 003/2011 – 
CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 
 

 
Ata de reunião para abertura, análise e julgamento das 

propostas enviadas o Edital nº 003/2011 que tem como objeto 

a contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de 

serviços médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais, 

visando o atendimento de necessidades específicas conforme 

descrito no edital. 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2011 (21/09/2011) às 18:00 hs reuniu-se a comissão 

de licitação da Confederação Brasileira de Tênis, formada por mim Maria Carolina Freire, 

Anderson Rubinatto e Adriana Campos, com o fim de abrir, analisar e julgar as propostas de 

preços do Edital de Licitação por Carta Convite nº 003/2011. As empresas Unimed do Estado de 

São Paulo, Amico Saúde Ltda (Dix Saúde), Green Line Sistema de Saúde Ltda, Sul América 

Companhia de Seguro Saúde, Amil Assistência Médica Internacional S.A e Lincx Sistemas de 

Saúde Ltda., foram convidadas, sendo que a carta convite foi entregue pessoalmente no endereço 

sede de cada uma delas, conforme protocolo de recebimento. NÃO HOUVE NENHUMA 
HABILITAÇÃO, ou seja, constatou-se que as empresas convidadas não tiveram interesse em 

participar da presente licitação. Levando em consideração que, conforme item 3.1 do edital 

publicado o site oficial da Entidade no dia 14/09/2011, a licitação estaria aberta a qualquer outra 

empresa interessada, devendo esta se manifestar dentro dos prazos estabelecidos, constatou-se 

que também NÃO HOUVE HABILITAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS. Desta forma, 

levando em conta a necessidade urgente na contratação dos serviços objeto da presente licitação, 

bem como o desinteresse da maioria das empresas do segmento em participar do presente 

processo licitatório, a comissão entendeu por bem DISPENSAR abertura de novo prazo e 

proceder à contratação dos serviços através de solicitação de cotações diretamente, não deixando 

de observar os princípios que norteiam a utilização de verbas públicas, contratando a empresa 

que apresentar o MENOR PREÇO dentro das especificações do Edital, exclusivamente quanto 

a DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se os trabalhos, 

lavrando a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. 

 

 

São Paulo, 21 de setembro de 2011. 

 

 

 

Maria Carolina Freire  Anderson Rubinatto   Adriana Campos 
 


