RESULTADO FINAL
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA N° 18/0003-PG
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de saúde ocupacional e
medicina do trabalho, subdividido em: exames laboratoriais, periódicos e consultas
médicas; programa de prevenção de riscos ambientais- PPRA; programa de controle
médico de saúde ocupacional- PCMSO; treinamento e formação de cipeiros e
prevenção de acidentes de trabalho para a CIPA; elaboração de laudo técnico das
condições ambientais do trabalho - LTCAT; elaboração de perfil profissiográfico
previdenciário - PPP e elaboração de mapas de riscos, para unidades operacionais do
Sesc/MA e Odonto Sesc, 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: SELPE MED SERVICOS MEDICOS LTDA
LOTES: 02, 03, 07, 14 e 26
VALOR GLOBAL: R$ 39.256,60 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis
reais e sessenta centavos)
Foram CANCELADOS os lotes 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, pois a única empresa habilitada no certame ficou
inabilitada para esses lotes e/ou não cotou os lotes, ficando os lotes sem cotação.
Considerando a necessidade de aquisição dos lotes, o processo será reaberto, conforme
estabelece o subitem 12.1 (Ocorrendo o cancelamento de lotes no presente processo,
em observância aos princípios constitucionais da Eficiência e da Economicidade,
poderá haver reabertura do processo para os lotes cancelados. No caso de reabertura
para lotes cancelados será publicado o aviso de reabertura pela mesma via e com o
mesmo prazo de publicação do aviso de abertura inicial do processo) do edital, cujo
aviso de reabertura será divulgado posteriormente em jornal de grande circulação
e/ou site www.sescma.com.br – Licitação.
São Luís - MA, 17 de maio de 2018.

Analis Oliveira Teixeira
Pregoeira e Presidente da CPL, em exercício
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