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LICITAÇÃO
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
LICITAÇÃO Nº 013/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

A Câmara Municipal de Feira de Santana-BA, por meio do seu pregoeiro, apoiado em Parecer Jurídico nº 137/2021,
torna público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela empresa UNIÃO MÉDICA PLANOS
DE SAÚDE S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.745.753/0001-87, cujo objeto:
Contratação de operadora de planos de assistência à saúde para prestação de serviços continuados de assistência
médica e hospitalar aos servidores ativos efetivos da Câmara Municipal de Feira de Santana, com possibilidade de
inclusão de seus dependentes, com coparticipação em consultas, na forma da legislação vigente, nos termos e
condições do Edital e seus anexos. Da análise do recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, o
pregoeiro resolve conhecer o Recurso Administrativo, por tempestivo e legítimo, e no mérito julgou-se PROCEDENTE,
reformando a decisão declarando CLASSIFICADA a Proposta de Preços da empresa UNIÃO MÉDICA PLANOS DE
SAÚDE S.A, ficando à mesma garantida o direito a participar da fase subsequente. A integra do recurso consta do
Processo Administrativo nº 054/2021. Os autos do processo licitatório encontram -se com vista franqueada aos
interessados. Dessa forma, fica marcada para o dia 03 de janeiro de 2022, às 11h00min, reabertura da sessão para
continuidade do procedimento a partir do ato que foi corrigido. Local: Sala de Reuniões do Prédio Anexo da Câmara
Municipal de Feira de Santana, na Rua Intendente Rui, 155 – térreo – Centro.

Feira de Santana, 29 de dezembro de 2021.

Marloy Antonio de Santana
Pregoeiro Oficial
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