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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Pregão Presencial Nº 000067/2022 - Processo Nº 002565/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 Lote 00001 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00001

LOCAÇAO DE VEICULO VAN 20 LUGARES COM
MOTORISTA - Prestação de serviços de transportes, veículo
van com no máximo 04 anos de fabricação, de 20 lugares,
bancos confortáveis, com ar condicionado e em perfeitas
condições de realizar viagens intermunicipais, para o
transporte de pacientes da rede municipal de saúde a
hospitais, unidades credenciadas pela rede SUS e outras
localidades, considerando a demanda e necessidade da
Secretaria Municipal de Saúde para eventuais viagens;
- Todas as despesas do veículo e despesas de viagem, bem
como abastecimento do veículo, ficarão a cargo da empresa
vencedora do certame;
- O motorista deverá ser funcionário da empresa contratada
com registro de carteira de trabalho assinada com a empresa
vencedora do certame, devidamente habilitado para tal
veículo, com capacidade técnica para transporte de
passageiros, sem nenhum tipo de vínculo empregatício com a
Prefeitura Municipal de Guaçuí;
- O veículo contratado deverá estar com documentos em dia,
assim como a habilitação do condutor dentro do prazo de
validade;
- A empresa vencedora do certame se responsabilizará por
qualquer eventual infração de trânsito cometido pelo
condutor, assim como infrações decorrentes de qualquer
defeito mecânico do veículo;
- O veículo deverá ser assegurado, ficando a cargo da
empresa a manutenção e renovação do seguro;
- A empresa deverá oferecer um carro reserva com as
mesmas características, caso eventualmente seja
necessário;
- Os condutores deverão ser cordiais, atenciosos e
pontuais, ficando sob responsabilidade da empresa
quaisquer intempéries que eventualmente possam ocorrer.

37.500,0000KM00010704 4,500 168.750,00

37.500,0000 168.750,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00002 Lote 00002 - RESERVA DE COTA

Média Total

00002

LOCAÇAO DE VEICULO VAN 20 LUGARES COM
MOTORISTA - Prestação de serviços de transportes, veículo
van com no máximo 04 anos de fabricação, de 20 lugares,
bancos confortáveis, com ar condicionado e em perfeitas
condições de realizar viagens intermunicipais, para o
transporte de pacientes da rede municipal de saúde a
hospitais, unidades credenciadas pela rede SUS e outras
localidades, considerando a demanda e necessidade da
Secretaria Municipal de Saúde para eventuais viagens;
- Todas as despesas do veículo e despesas de viagem, bem
como abastecimento do veículo, ficarão a cargo da empresa
vencedora do certame;
- O motorista deverá ser funcionário da empresa contratada
com registro de carteira de trabalho assinada com a empresa
vencedora do certame, devidamente habilitado para tal
veículo, com capacidade técnica para transporte de
passageiros, sem nenhum tipo de vínculo empregatício com a
Prefeitura Municipal de Guaçuí;
- O veículo contratado deverá estar com documentos em dia,
assim como a habilitação do condutor dentro do prazo de
validade;

12.500,0000KM00010704 4,500 56.250,00
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- A empresa vencedora do certame se responsabilizará por
qualquer eventual infração de trânsito cometido pelo
condutor, assim como infrações decorrentes de qualquer
defeito mecânico do veículo;
- O veículo deverá ser assegurado, ficando a cargo da
empresa a manutenção e renovação do seguro;
- A empresa deverá oferecer um carro reserva com as
mesmas características, caso eventualmente seja
necessário;
- Os condutores deverão ser cordiais, atenciosos e
pontuais, ficando sob responsabilidade da empresa
quaisquer intempéries que eventualmente possam ocorrer.

12.500,0000 56.250,00Total do Lote:

50.000,0000 225.000,00Total dos Lotes:
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