
,fi1,

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE _ SEMUS /SUS

Ofício GL n.o 00712021
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Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CP

07 de janeiro de 2021.
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Processo: 02. í 9.00.422312020 - SEM US

Assunto. Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa especial para a

prestação de serviços de seguro total automotivo para atender as Ambulâncias do

SAMU e frota da SEMUS, para atender as demandas da frota da Secretaria lMunicipal

de Saúde de lmperatriz - t\IA.

Trata-se de resposta ao pedido de informações adicionais apresentada pela empresa

SOLLIEVO ASSESSORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 09.52.227i0001-00, sede na Rua Affonso

Baroni, 69, na cidade de Curitiba - PR, referente ao pregão em epígrafe, que tem por

objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro

total automotivo para atender as Ambulâncias do SAMU e frota da SEMUS, para

atender as demandas da frota da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz - MA

Acerca das dúvidas suscitadas pelo representante da licitante SOLLIEVO

ASSESSORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

OD Et}lTAL:

DA SOLTCTTAÇÃO:

Favor informar se a contratação do seguro se dará somente paru a cabine do caminhão

Caso não solicito que seja informado o valor do mesme visto que a contratação se dará

por valor DETERMINADO pois trata-se de um veículo transformado, informo que

também não haverá cobertura para vidros e equipamentos do veículo.

sEToR cesrÃo oe ucrrnçÕEs - sEMUS
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47- CenLro, Imperatriz (MA)
site: www.imperatriz.ma.gov.br e-mail: sems@imperatriz ma.gov.br
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lnformo a empresa impugnante que o veículo citado não se trata de um caminhão e sim
de um ônibus na qual funciona uma Unidade Movel tem capacidade para realização de
ate 190 exames diários e cerca de 40 cirurgias. Com dois pavimentos, o ônibus é
equipado com sala de recepção, quatro consultorios, centro cirúrgico, sala de
mamografia, sala de pequenos procedimentos e uma sala de coleta de prevenção
(exame Papa Nicolau). A Unidade Movel trabalha de forma itinerante com atendimento
nos bairros e na zona rural, seguindo um cronograma determinado pela Secretaria
Municipal de Saúde (SEMUS). Em anexo a imagem do mesmo.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de

estima e apreço.

Atenciosamente,
li
,

Lielson,l; ç$hy&neíro
Sebr de\S[rações
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sEToR crsrÃo or ucrraçÕEs - sEMUS
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47- Centro, Imperatriz (MA)
site: www.imperatriz.ma.gov.br e-mail: sems@imperatriz.ma.gov.br
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ANEXO

SETOR GESTÃO DE LICITAÇÕES - SEMUS
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47- Centrc, Imperatriz (MA)
site: www.imperatriz.ma.gov.br e-mail : sems@imperatriz.ma.gov.br
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