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ESCLARECIMENTOS 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018  

         

Em resposta a solicitação de esclarecimentos encaminhada pela empresa TRANSGUARA, 

após consulta ao Departamento de Saúde e Gestão de Convênios, informamos o que segue: 

 

1) Na Linha 1 e Linha 2-  Piracaia a SP e Campinas - está van sai da cidade em torno 

de que horas e qual a previsão de retorno??  

 

Resposta: As linhas de São Paulo e Campinas o horário previsto de saída é 5:00 hs da 

manha e retorno por volta das 19:00 hs 

A linha de Bragança a 1º viagem sai de Piracaia as 4:30 hs e o retorno da 

segunda viagem por volta das 15:00 hs. 

 

2) Quais hospitais que serão levados os pacientes, faz parte da ZMFR???? 

 

Resposta: A LINHA QUE VAI PARA SÃO PAULO GERALMENTE DEIXA 

PACIENTES NOS HOSPITAIS: Hospital das Clínicas, Hospital São Paulo, Hospital 

São Camilo, Hospital Brigadeiro, Hospital AC Camargo, Hospital Ipiranga, Hospital 

Santa catarina, Hospital Diadema, AACD, Hospital do Servidor Público Estadual e 

Municipal, Hospital do Rim, e pode ocorrer o surgimento de outros dependendo da 

necessidade dos pacientes. 

Quanto ao questionamento se faz parte da ZMFR ( Zona Máxima de restrição 

Fretamento)  Sim faz parte. 

A LINHA QUE VAI PARA CAMPINAS GERALMENTE DEIXA PACIENTES NOS 

HOSPITAIS :Hospital Regional de Jundiaí, AME Jundiaí, PUC, UNICAMP,Hospital 

Boldrini. Centro Radiológico, e pode ocorrer o surgimento de outros dependendo da 

necessidade dos pacientes. 

 

3) O contrato será só de 6 meses, para o lote 1 e 2 ???? Porque este periodo, é 

emergencial? 

 

Resposta: O prazo do contrato, conforme consta da minuta do contrato é de 06 meses. 

Já foi providenciada a publicação da retificação. O motivo deste prazo é que trata-se de 

verba especifica de convenio, conforme consta da justificativa anexa ao termo de 

referencia, que tem valor o estimado para contratação por 06 meses, podendo ser 

prorrogado se houver recurso orçamentário e financeiro. 
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4) O certificado de capacitação deste serviço, não deveria ser relacionado de acordo 

com o km a ser executado. Se uma empresa participante entregar 2 atestados de qual 

quer tipo de transporte de passageiros, ela poderá ser a ganhadora, sem ter a experiencia 

necessaria.  

 

Resposta: No edital é exigido para qualificação técnica: 

a) - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

CONSISTIRÁ NA APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) ATESTADO de 

capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa de direito 

público ou privado, comprovando fornecimento compatível a presente licitação.   

 

O exigido esta de acordo com a LF 8666/93 e, de acordo com a sumula 24 do TCE são 

consideradas compativeis 50% a 60% da execução pretendida 

 

5) E qual CNAI vcs estão pedindo, este serviço. 

 

Resposta: De acordo com o item II- da Participação do edital, conforme segue: 

 II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital. 

 

6) O fato de que a empresa ganhadora entregar o certificado no dia da assinatura do 

contrato, faz com que no dia da licitacão qualquer empresa participe sem ter o 

certificado. E alegando que entregará depois. Porque não pedir antecipadamente?? E na 

linha 1 a empresa deverá ter o certificado do SPtrans e CVS. 

 

Resposta: Por não se tratar de documento de habilitação. Caso a vencedora não 

apresente o documento, não poderá assinar o contrato e sofrerá as penalidades previstas 

na lei de licitações. 

  

7) Na linha 3 pelo que foi colocado, funcionará levando 1 grupo deixando e retornando 

para buscar 1 e deixando outro??  Ou leva 1 espera terminar e depois leva o outro grupo 

e tambem espera ?? se for a ultima opcão, corre o risco de não dar tempo. 

 

Resposta: O TRANSPORTE SAIRÁ DE PIRACAIA POR VOLTA DAS 4:30 HS ( EXISTE A 

NECESSIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES NAS RESIDENCIAS POR TRATAR-SE DE 

PESSOAS DEBILITADAS)  VAI PARA BRAGANÇA , RETORNA PARA PIRACAIA E SAI 
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NOVAMENTE DE PIRACAIA AS 8:30 . PERMANECENDO EM BRAGANÇA ATÉ 13:00HS E 

RETORNA COM OS PACIENTES DAS 4:30 E 8:30 HRS. 
 

8) Linhas 2 e 3 quais os hospitais?? 

Resposta: As linhas de São Paulo e Campinas já foram informadas acima, quanto a 

linha de Bragança os hospitais são: USF, Santa Casa Bragança, e Centro de 

Hemodialise em Bragança. 

 
 

Piracaia, 02 de outubro de 2018 

 

Divisão de Licitação 


