
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitações

Aviso SEI-GDF n.º 19/2019 - CODEPLAN/PRESI/CPL Brasília-DF, 20 de setembro de 2019

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019.
Processo SEI nº: 00121-00001039/2019-13. Objeto: Contratação de empresa especializada, operadora de planos de saúde, para a prestação de
serviços de assistência suplementar à saúde, EM REDE REGIONAL no âmbito do Distrito Federal e/ou grupo de municípios e com garantia
de atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional e eletivos por meio de reembolso na forma prescrita pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, na modalidade de Plano Coletivo Empresarial, para os empregados da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal – CODEPLAN, seus dependentes, grupo familiar e pedevistas, conforme detalhamento prescrito no Termo de Referência, anexo I, do
supracitado Edital". Valor total estimado: R$ 19.855.508,28 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e vinte
e oito centavos).. Programa de Trabalho: nº 01.122.6003.8504.0039 (33.90.39), Fonte: 100. Prazo de vigência: de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,  não excedendo 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no
art. 60 da Resolução 071/2019 do Conselho de Administração – CONSAD/CODEPLAN. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Data de abertura
da sessão pública: dia 16/10/2019 às 10h no site www.comprasnet.gov.br. UASG 925341. O Edital e seus anexos estarão disponíveis, a partir
do dia: 24/09/2019, nos sites www.comprasnet.gov.br e www.codeplan.df.gov.br, sem ônus ou com ônus no endereço: SAM Bloco “H” 4º
andar - sala nº 402- Ed. CODEPLAN - Asa Norte/Brasília/DF. CEP: 70.620.080, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez
reais) diretamente na Tesouraria da CODEPLAN.

Brasília/DF, 20 de setembro de 2019.
RAFAELA ALVES FERREIRA

Pregoeiro(a)

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA ALVES FERREIRA - MATR.0003660-9,
Pregoeiro(a), em 20/09/2019, às 15:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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