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Processo Administrativo N° 11/10/34.520 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Convite n.º 003/2012 

OBJETO: Contratação de seguro para 04 (quatro) veículos (motocicletas) da frota do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.  

 

TERMO DE JULGAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, em sala própria, no 

6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta nº 200, Centro, Campinas, Estado 

de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações para 

Modalidade "Convite", nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria nº 

74.459/2011 composta por Ellen Cristina Ângelo Costa Lino como presidente, Adriane 

Aparecida Zanetini como membro e suplente de presidente, Elzo Pinto como membro, Luis 

Enrique Lucchezi e Rosineri Aparecida Lapera Zorzeto como suplentes de membros, após 

análise da única proposta da licitação em epígrafe, decidem CLASSIFICAR a  proposta da 

empresa Allianz Seguros S/A para o objeto consignado, no valor global de R$ 14.638,12 

(quatorze mil seiscentos e trinta e oito reais e doze centavos), sendo R$ 9.700,00 (nove mil e 

setecentos reais) o valor total paro o prêmio e R$ 4.938,12 (quatro mil novecentos e trinta e 

oito reais e doze centavos) o valor total referente à franquia. 

A Comissão esclarece que mesmo havendo apenas 01 (um) licitante, o valor global da 

proposta está em conformidade com o pesquisado por esta PMC. 

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente 

de Licitações para Modalidade Convite, localizada à Avenida Anchieta n.º 200, 6º andar - 

Campinas (SP) no horário das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. 

Ellen Cristina Ângelo Costa Lino 

Presidente 

 

Adriane Aparecida Zanetini 

Membro 

 

Elzo Pinto 

Membro 
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