
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  18/2017 - PR 21/201721/201708/03/201714/03/2017Folha:  1/2

Item1 9,000Quantidade MESUnid - Locação de veículo para transporte Especificação ________Marca 11.000,0000Preço Unit. Máximo 99.000,0000Total Preço Máximodiário de passageiros. Valor por viagem.  O veículo disponibilizado deverá ter registro no Sistema DETER/SC, para emissão da Autorização de Transporte e o cadastro da Lista de Passageiros. O registro e despesas decorrentes deste junto ao DETER/SC são de responsabilidade do contratado, assim como a emissão da autorização e o cadastro da lista de passageiros de cada viagem realizada. Por opção do contratado, a Gerência de Transportes da Secretaria Municipal  de Saúde poderá emitir a autorização e realizar o cadastro da lista de passageiros, mediante fornecimento, por parte do contratado  do acesso do veículo ao sistema DETER/SC à Gerência de   Transportes. -Transportar pacientes da Secretaria Municipal de Saúde com destino a cidade de Lages, em duas viagens diárias de ida e volta, com horário de saída estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde, a saber: Período matutino: Saída de Otacílio Costa as 06:30 e retorno de Lages com saída as 11h00. Periodo vespertino, saída de Otacílio Costa as 12h00 e   retorno de Lages com saída as 17h30.  - Fornecer veículo preferencialmente zero quilômetro no início da prestação do serviço, ou, impossibilidade, fabricado a partir de janeiro 2014, com registro total e válido no DETER/SC. O veículo deverá ter capacidade mínima para 20   passageiros  - O agendamento de viagens e a emissão das autorizações de transportes (passagens) serão emitidos exclusivamente pela Gerência de Transportes da Secretaria Municipal de   Saúde, em formulário padronizado.  - Os pontos de embarque/desembarque, em Otacílio Costa e Lages serão estipulados pela Secretaria Municipal de Saúde e comunicados ao contrato no ato da 
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  assinatura do contrato. - As vagas são exclusivas da Secretaria Municipal de Saúde. O contratado não poderá transportar outros passageiros que aqueles autorizados pela Gerência de Transportes da Secretaria Municipal de   Saúde.  - Uma vaga diária será reservada ao acompanhante do transporte, servidor cedido pela Secretaria   Municipal de Saúde para este fim.  - O contratado deverá prestar o serviço ininterruptamente, do início ao fim do contrato, se segunda a sexta-feira, inclusive em feriados exclusivos do Município de Otacílio Costa. Deverá possuir ou ter acesso imediato a veículo reserva em iguais características para substituição em caso de ocorrências que impossibilitem o uso do veículo   contratado.  - O contratado deverá fornecer o condutor do veículo, motorista devidamente habilitado para o tipo de veículo, que deverá ser empregado formal da empresa, e será também responsável por todas as despesas correntes do veículo, como abastecimento, manutenção, pneus, documentação, etc. (99-01-6386) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 99.000,0000


