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Abimael Tavares da silva

De: Arlete Lopes - Growth Office/BR <arlopes@amil.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 5 de outubro de 2018 18:17
Para: CODEPLAN - CPL
Cc: Gisele Machado Maranho
Assunto: IMPUGNAÇÃO - CODEPLAN
Anexos: IMPUGNAÇÃO PARTE 1.pdf; IMPUGNAÇÃO PARTE 2 a.pdf; 2 PROCURAÇÃO 

1123 - AMIL - LICITAÇÃO.pdf

A 

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2018.  

PROCESSO SEI  Nº 0012100000381201815. 

A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, CNPJ Nº 29.309.127/0001-79, situada na Rua Arquiteto Olavo 
Redig de Campos, nº 105  ANDAR 6 AO 21- Torre B empreendimento EZ TOWERS   – Bairro Vila São Francisco (ZONA 
SUL)  São Paulo  - SP  - CEP  04.711-904, vem por meio desta apresentar a impugnação do PE 03/2018 – CODEPLAN. 

OBJETO: Contratação de serviços privados de assistência à saúde, em rede nacional, para empregados da 
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), seus dependentes e agregados, nos termos da Lei 
9.656/98, com suas alterações, e respectivas legislações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
conforme o presente Termo de Referência, compreendendo: Assistência Médico-Hospitalar, Laboratorial, Exames 
Complementares e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia, inclusive internações, nos termos deste Termo de 
Referência, da legislação vigente e suas atualizações, conforme demais especificações estabelecidas no Termo de 
Referência e Anexos I a V que integram este Edital. 

Desde já agradeço,  

Qualquer dúvida estou à disposição.  

Atenciosamente, 

 

 

 

Arlete Lopes Lima de Souza 
T (21) 3805-1617 
E arlopes@amil.com.br 
www.amil.com.br 
 

 
Nossos Valores 
Integridade | Compaixão | Relacionamentos | Inovação | Performance 



2

Aviso legal 
Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário. Caso você a tenha recebido por engano, por 
favor, retorne-a ao destinatário e apague-a de seus arquivos. É expressamente proibido qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta 
mensagem ou de parte dela, sob qualquer meio. A Amil não se responsabiliza pelo conteúdo ou pela veracidade das informações nela contidas.  
 
Disclaimer 
This message contains confidential information and is free of virus. The information is intended for the addressee only. If you have received this e-mail in 
error, please notify us immediately by replying to the sender and delete it from your files. You are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, 
or the taking of any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.  


