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Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às onze horas, 
reuniram-se o Presidente da Comissão, Sr. João Carlos Nunes Pires,                                       
e a equipe de apoio formada pelos servidores: Aluisio Gilvan de O. Martins, Eduardo 
Cardoso, Ivonildo P.  Venerotti Guimarães, dando prosseguimento à realização do 
Credenciamento em epígrafe, autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro-
Presidente no processo nº 40/1669/2014, visando à escolha de proposta para 
credenciamento de operadora na modalidade de Administradora de Benefícios, 
registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS com a finalidade de 
disponibilizar planos de assistência médica de, no mínimo, 02 (duas) operadoras de 
Planos de Saúde, na modalidade coletivo empresarial, devidamente autorizadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para a cobertura assistencial 
médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e internação, 
compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no País, com 
padrão de enfermaria e apartamento, centro de terapia intensiva, ou similar, para 
tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, bem como disponibilizar aos beneficiários deste Tribunal de Contas mediante 
o credenciamento de Pessoas Jurídicas para atuar como Administradora de 
Benefícios com a finalidade de disponibilizar planos de assistência odontológica de, 
no mínimo, 1 (uma) operadora de Planos Odontológicos, na modalidade coletivo 
empresarial, devidamente autorizadas pela ANS, objetivando a prestação de 
assistência odontológica de acordo com as coberturas previstas no Rol de 
Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, aos servidores 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e seus dependentes. Dando  
ínicio ao credenciamento  foi constatado a participação da empresa Aliança 
Administradora de Beneficiários de Saúde S/A. Na seqüência foi convocado o 
representante da empresa supracitada para a apresentação da documentação 
relacionada no item 6 do edital de credenciamento 01/2014. O Senhor Presidente 
solicitou ao licitante presente que se dirigisse à mesa para a entrega da 
documentação referente ao credenciamento em epígrafe. Em seguida a Comissão 
analisou a documentação apresentada e consultou a veracidade das certidões 
emitidas pela Internet. Confirmando a autenticidade dos documentos apresentados. 
Por conseguinte, a Comissão decidiu pela Habilitação e Credenciamento da 
empresa Aliança Administradora de Beneficiários de Saúde S/A participante do 
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certame, decisão esta oficializada na assinatura desta Ata. Nada mais havendo a 
deliberar, o Sr. Presidente da Comissão, João Carlos Nunes Pires, deu por 
encerrada a sessão, e, para constar, eu, Eduardo Cardoso, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, vai por mim assinada, pelo Presidente da Comissão e demais 
Membros da Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante presente. 
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