
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

  

PROCESSO N.º 1191/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2018  

  

OBJETO: Contratação de empresa de locação de veículos “Tipo VAN”, com ano de 
fabricação não inferior a 10 anos em perfeito estado de conservação, equipados com 
todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente, com motoristas 
devidamente habilitados para atendimento de transportes de pacientes com 
necessidades de tratamento de Hemodiálise, Radioterapia, Quimioterapia, Consultas e 
Exames. 

  

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, ADJUDICO e HOMOLOGO a 
licitação em epígrafe à empresa abaixo:  

  

EMPRESA: MGS LULLIS TRANSPORTES EIRELI ME, CNPJ: 07.141.816/0001-84 

  

A empresa deverá realizar viagens diárias para São Paulo, Campinas e Bragança 

Paulista, conforme segue: 

  

Descrição 

Linha 1 Van para transportar pacientes para São Paulo, nos dias úteis, em 
média 22 dias/mês totalizando 300km/dia. 
01 veículo tipo Van com 16 lugares  

  
Linha 2 Van para transportar pacientes para Campinas, nos dias úteis, em 

média 22 dias/mês totalizando 300km/dia. 
01 veículo tipo Van com 20 lugares  

  

    Linha 3 Van para transportar pacientes para realização de hemodiálise em 
Bragança Paulista sendo 2 (duas) viagens ao dia, em média 12 dias 
úteis/mês totalizando 120km/dia. 
01 veículo tipo Van com 20 lugares  

  

Os veículos deverão ter ar condicionado, teto alto e porta lateral com estribo para facilitar 
o embarque e desembarque dos pacientes. 
  

  Preço unitário de 



Total estimado de quilômetros rodados/mês ...........14.640km 

  
referência por 
km/rodado: R$ 1,89 

  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

  
 Em caso de quebra/acidente de qualquer veículo em serviço, deverá ser feita 

a substituição dos mesmos imediatamente pela CONTRATADA. 

  

 A empresa contratada deverá fornecer os veículos, os motoristas e arcar com 

todas as despesas, bem como abastecimento, pedágio, salários e quaisquer 

outros gastos correlatos do serviço. 

  

 A empresa deverá cumprir os horários de saída os pontos de embarque e o 

retorno dos pacientes que serão definidos pelo Departamento de Saúde. 

  

  

  
 Apresentar o Registro na ARTESP (Agencia de Transporte do Estado de São 

Paulo) no ato da assinatura do Contrato. 

  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será mensal, até o 10º dia do mês 

subsequente ao vencido. 

  

Piracaia, 30 de outubro de 2.018. 

  
  

_________________________ 

DR. JOSE SILVINO CINTRA 

Prefeito Municipal 
 


