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D E S P A C H O

 

 

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº

7/2020 (evento 51), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço

global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de

pronto-socorro móvel de emergências e urgências médicas hospitalares, na

modalidade área protegida, por ambulância de suporte avançado (tipo D),

também denominada ambulância UTI móvel, no valor estimado de R$

118.400,16 (cento e dezoito mil, quatrocentos reais e dezesseis centavos), pelo

período de 12 (doze) meses.

Após regular tramitação, foi realizada a sessão de abertura das

propostas (evento 61), no dia 6.3.2020, tendo sido declarada vencedora a

proposta da empresa , no valor total de R$Vida Goiás UTI Móvel Ltda-EPP

117.094,56 (cento e dezessete mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis

centavos).

Os autos foram remetidos à assessoria jurídica desta Diretoria (evento

64), a qual ofertou parecer pela homologação do certame.

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o
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parecer jurídico constante do evento retro e, com fulcro no artigo 12, inciso XXI,

do Anexo Único do Decreto Estadual nº 7.468/2011, bem como na Lei nº

10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista notadamente a ata

de realização do Pregão Eletrônico nº 7/2020 (evento 61), homologo o resultado

obtido pelo pregoeiro e, de consequência, autorizo a contratação da empresa

vencedora , inscrita no CNPJ nºVida Goiás UTI Móvel Ltda-EPP

18.771.811/0001-51, no valor total de R$ 117.094,56 (cento e dezessete mil,

noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) anuais.

Publique-se.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho respectiva em favor da empresa vencedora, com observância à

regularidade fiscal.

Após, retornem-se a esta assessoria para providências.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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