AS ALTERAÇÕES ESTÃO SUBLINHADAS E EM NEGRITO.
AS RETIFICAÇÕES FICAM COM A MESMA REDAÇÃO NA MINUTA DO CONTRATO E TERMO DE
REFERÊNCIA.
AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM INALTERADAS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 52/18
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5263/18
Flavio Emílio Jost, Prefeito Municipal de Nova Hartz, no uso de suas atribuições legais, torna público para
o conhecimento dos interessados, que ás 17 horas, do dia 12 de Dezembro de 2018, na sala reuniões do
Município de Nova Hartz, situada na rua Emílio Jost, n.º 387, centro, será realizado PREGÃO PRESENCIAL
, PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR KM RODADO, ao qual se reunirão a
Pregoeira e equipe de apoio, nomeados consoante Portaria nº 156/2017 com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA
SAÚDE DO MUNICÍPIO, através de Registro de Preços, conforme condições estabelecidas no presente
Edital nos termos da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e do Decreto Municipal n.º 041, de 03 de novembro
de 2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrandose o prazo para CREDENCIAMENTO, recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados.
1 - DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de transporte conforme segue:
Item 01 - Transporte de passageiros para hospitais, clinicas e postos de saúde de Porto Alegre,
incluindo Vale dos Sinos e Paranhana com veículo com no mínimo 16 lugares e no máximo 18.

Parágrafo Único – A prestação dos serviços do Item 01 deverá prestada com veículo de máximo 10 anos
de uso e com ar condicionado. O veículo sairá do Posto de Saúde Central, diariamente de segunda à
sexta-feira às 5 horas com embarque dos pacientes na cidade conforme designado pela Secretaria de
Saúde e desembarque em Porto Alegre, Vale dos Sinos e Paranhana, conforme agendamento da
Secretaria da Saúde. Sempre no dia anterior à viagem, será fornecida lista de passageiros e roteiro de
hospitais e clínicas onde deverão ser deixados os pacientes.
Item 02 - Transporte de passageiros para hospitais, clinicas e postos de saúde de Porto Alegre, incluindo
Vale dos Sinos e Paranhana com veículo de no mínimo 28 lugares sem banheiro.

Parágrafo Único – A prestação dos serviços do Item 02 deverá prestada com veículo de máximo 10 anos
de uso com ar condicionado. O veículo sairá do Posto de Saúde Central, diariamente de segunda à sextafeira às 5 hs com embarque dos pacientes na cidade conforme designado pela Secretaria de Saúde e
desembarque em Porto Alegre, Vale dos Sinos e Paranhana conforme agendamento e retorno previsto
a cidade às 18 horas. Sempre no dia anterior à viagem, será fornecida lista de passageiros e roteiro de
hospitais e clínicas onde deverão ser deixados os pacientes.
Item 03 - Transporte de passageiros para hospitais, clinicas e postos de saúde de Porto Alegre, incluindo
Vale dos Sinos e Paranhana com veículo com no mínimo 24 lugares com banheiro.
Parágrafo Único – A prestação dos serviços do Item 03 deverá prestada com veículo de máximo 10 anos
de uso e com ar condicionado. O veículo sairá do Posto de Saúde Central, diariamente de segunda à
sexta-feira às 5 horas com embarque dos pacientes na cidade conforme designado pela Secretaria de
Saúde e desembarque em Porto Alegre, Vale dos Sinos e Paranhana, conforme agendamento da
Secretaria da Saúde. Sempre no dia anterior à viagem, será fornecida lista de passageiros e roteiro de
hospitais e clínicas onde deverão ser deixados os pacientes.

As demais cláusulas permanecerão inalteradas.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Hartz, aos 29 dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.

Flavio Emílio Jost
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica:
Em--------/---------/---------------------------------------------Assessor (a) Jurídica (a)

