
 

 

Aviso de Licitação n.º 01/2019 

Processo Administrativo n.º 001/2019 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2019 

 

 

O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), inscrito no CNPJ sob n.º 

09.427.503/0001-12, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. 

 

CRONOGRAMA 

1. Data de início do recebimento dos envelopes (proposta de preço e documentação de 

habilitação): 26/02/2019. 

2. Último dia para o recebimento dos envelopes (proposta de preço e documentação de 

habilitação): 11/03/2019, às 14:50 horas. 

3. Último dia para oferecimento de impugnação administrativa do Edital: 07/03/2019. 

4. Data da sessão pública do Pregão Presencial: 11/03/2019, às 15:00 horas, à Rua 

General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala n.º 102, Bairro 

Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis/SC. 

  

OBJETO: Contratação de empresa de Seguro Saúde, Plano de Saúde ou Administradora 

de Benefício para operar Plano Privado de Assistência à Saúde do tipo Coletivo 

Empresarial, para prestar serviços aos empregados públicos do Consórcio de Informática 

na Gestão Pública Municipal (CIGA) e aos seus dependentes em conformidade com a Lei 

Nº. 9.656/98. O plano de assistência de saúde compreende todos os procedimentos 

envolvendo todos os meios de diagnóstico e tratamento, hospitalares, ambulatoriais, 

laboratoriais, clínicos, cirúrgicos, obstétricos, e os atendimentos de urgência e 

emergência, e as demais coberturas contidas no Rol de Procedimentos estabelecidos 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos atos que a atualizar, a 

suceder, respeitadas as resoluções aditadas pelo Conselho da referida Agência, com, no 

mínimo, cobertura em todo o território do estado de Santa Catarina, porém com garantia 

de atendimento de urgência/emergência em todo o território nacional quando em 

trânsito, ou quando a especialidade não for encontrada no estado de Santa Catarina, 

conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência). 

 

EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados na Rua General Liberato Bittencourt, 

n.º 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala n.º 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, 

Florianópolis/SC, no horário das 9 (nove) às 11:30 (onze e trinta) e das 13:30 (treze e 

trinta) às 17 (dezessete) horas. Edital disponível no site www.ciga.sc.gov.br. 

http://www.ciga.sc.gov.br/


 

 

BASE LEGAL: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Lei Complementar n.º 123/2006 e 

demais legislação pertinente. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA 

Pregoeiro do CIGA 
 


