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RESULTADO FINAL 
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA N° 17/0008-PG 

 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com 
efetivação de seguro dos bens móveis, imóveis, valores em trânsito em mãos do 
portador, valores no interior do estabelecimento, veículos e acidente pessoal coletivo 
– APC para viagens aéreas, terrestres e marítimas, do Sesc Administração e 
Unidades Operacionais do Sesc Centro, Sesc Deodoro, Sesc Saúde, Sesc Turismo, 
Sesc Caxias, Sesc Itapecuru e Sesc Comunidade, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme Instrumento Convocatório e seus anexos. 

 
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da 

Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados o resultado final do 
Pregão presencial em epígrafe: 

 
 

EMPRESA VENCEDORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 
LOTE: 10. 

VALOR TOTAL: R$ 40.520,00 (Quarenta mil, quinhentos e vinte reais). 
 

 

Foram CANCELADOS DEFINITIVAMENTE os lotes abaixo, pois o processo foi 

divulgado em jornal de grande circulação em duas datas distintas, ocorreram vários 

questionamentos, sendo estes todos respondidos, com as respectivas publicações 

divulgadas, além de haver no processo transferência da data prevista na primeira 

sessão por comparecer apenas uma empresa interessada na sessão, e mesmo 

mediante todos esses fatos, houve fracasso para os lotes cancelados, pois na sessão 

de abertura a única empresa que cotou os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 

apresentou a proposta de preços divergente ao solicitado no anexo I do instrumento 

convocatório, e não se obteve cotação para o lote 09, ficando os lotes 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08 e 09, cancelados por não obter cotação. 

 

São Luís - MA, 30 de junho de 2017. 
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL 


