
rcomitê Brasileiro de 
Clubes Paralímpicos 

Brasília, 08 de setembro de 2022. 

À 

Diretoria Executiva 

Ref.: Despacho De Adjudicação - Cotação Prévia nº 001/2022 / Processo 002_003_003 

Prezados, 

Tratam os autos de procedimento de Cotação Prévia que visa contratação de serviços de 
assistência à saúde médica/hospitalar e odontológica, com abrangência dos procedimentos 
básicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com cobertura nacional, 
compreendendo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, com obstetrícia, exames 
complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia , bem como internações, tanto em 
caráter eletivo como emergencial , em hospitais e clínicas da rede credenciada da ofertante do 
plano, sem período de carência , para atender cerca de 26 beneficiários, sendo eles os dirigentes, 
funcionários e dependentes do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP 

O pedido foi provocado pela Solicitação nº 002_003_002, de 01/08/2022, onde consta a 
justificativa necessária para a contratação supracitada e será conduzido através da modalidade de 
Cotação Prévia, previsto no Art. 4°, inciso III, do Regulamento de Compras e Contratações do CBCP 
("RCC"l. 

Após análise dos documentos enviados para os e-mails disponibilizados no Edital de 

Cotação Prévia e uma vez diligenciado para a verificação do teor dos documentos quanto ao 

atendimento aos Termos da Cotação Prévia, a Comissão de Contratação decidiu classificar as 

empresas abaixo citadas, considerando o Critério de MENOR PREÇO, apresentação de 

documentação exigida e em caso de empate fica classificado conforme a data de envio de 

proposta comercial.   

1º lugar: BROKER DF CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

2° lugar - MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 

Empresa 
Broker DF Corretora de Seguros Maria Jose Dos Santos 

Ltda Oliveira 

Data e hora de recebimento 
01/09/2022,22h28 05/09/2022, 17h46 

da proposta e documentação 

Proposta com menor preço 
Bradesco Top Nacional Bradesco Top Nacional 

Apartamento Plano + Dental Apartamento Plano + Dental 

Valor Mensal Total 
R$ 31.391,46 (primeira parcela 

R$ 31.406,04 
R$ 31.524,56) 

Valor Anual Total R$ 376.830,62 R$ 376.872,48 

Empresa e plano Bradesco Top Nacional Apartamento + Dental, por intermédio 

vencedores: da Broker DF Corretora de Seguros Ltda. 






