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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/AMS–IS/2018 
Processo Administrativo nº.  I - 3.593/2018 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de SEGURO (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) 
horas, dos veículos que compõem a frota de veículos oficiais desta Autarquia Municipal de Saúde – 
IS (AMS-IS), obedecido às especificações técnicas constantes no Anexo I do edital. 
 

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
 
Em atendimento a solicitação de esclarecimento, enviada em 14 de março de 2018, referente ao  
Edital do processo licitatório em epígrafe, vimos por meio desta esclarecer vossas dúvidas: 
 
Questionamento: 
 

a) Alteração do Índice de endividamento para 0,75. 
 

b) Alteração do exigências do item 5.4.5.6 pára CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA e CERTIDÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS 
EXIGÍVEIS DE ICMS emitido pela Procuradora Geral do Estado e Secretaria da Fazenda 
Estadual 
  

Resposta:  
 

a) Esta Administração optou por índices solidamente discutidos e recomendados no 
âmbito do TCE por se apresentarem idôneos e usuais para o fim de 
objetivamente avaliar a saúde financeira daqueles que pretendem contratar com 
a Administração, e ainda que se trata de valores utilizados em diversos 
processos desta Administração, sendo assim fica mantido a condição do edital. 
 

b) O Edital já prevê a comprovação dos débitos perante a fazenda estadual, no item 
5.4.5.3, e a prova exigida no item 5.4.5.6 trata-se de simples consulta no portal 
da fazenda do estado de São Paul, qual pode acarretar a suspensão de repasses 
a contratada, senda esta utilizada em diversos processos desta Administração, 
sendo assim fica mantido a condição do edital. 
  

Considerando que não há alteração das condições de participação, fica mantida a data designada 
para seção. 
 
 

Itapecerica da Serra, 14 de Março de 2018 
 
 

DIOGO ZILLIG BARAN 
Pregoeiro 

   
 


