
EDITAL N° 008/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o Edital  de Pregão 
Presencial  SRP  n°  004/2019,  o  qual  tem  por  objeto  a contratação  de  empresa  especializada  em 
serviços  de  transporte  para  condução  de  pacientes  ao  serviço  de  Terapia  Renal  Substitutiva 
(Hemodiálise),  localizado no Hospital  São Vicente de Paula na cidade de Osório,  ALTERANDO  a 
descrição dos itens 1.1.1  e 1.1.6  ao item 1.1 -  DAS CONSIDERAÇÕES/ EXIGÊNCIAS e os itens  1.1.1  e 
1.1.6 do Anexo IX  e, DESIGNANDO nova data para o certame.

ALTERA-SE:

1.1 - DAS CONSIDERAÇÕES/ EXIGÊNCIAS:

1.1.1 - A (s) empresa (s) deverá (ão) apresentar licença do DAER e Metroplan na categoria de Fretamento 
Saúde, Certificado vigente de registro no RECEFITUR e apólice de seguro para os passageiros.

(…)

1.1.6 –  O transporte  deverá ser  feito  em veículo com capacidade de transporte de no máximo 28 
pacientes e/ou  acompanhantes,  com  solicitação  médica  para  tal  fim  e  excluídos  e  acrescentados, 
conforme necessidade.

…
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A N E X O IX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ---/2019

1.1 - DAS CONSIDERAÇÕES/ EXIGÊNCIAS:

1.1.1 - A (s) empresa (s) deverá (ão) apresentar licença do DAER e Metroplan na categoria de Fretamento 
Saúde, Certificado vigente de registro no RECEFITUR e apólice de seguro para os passageiros.

(…)

1.1.6 –  O transporte  deverá ser  feito  em veículo com capacidade de transporte de no máximo 28 
pacientes e/ou  acompanhantes,  com  solicitação  médica  para  tal  fim  e  excluídos  e  acrescentados, 
conforme necessidade.

                    Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento 
ao item nº 20.1 do Edital:  até as 19h do dia 31/01/2019, a data para autenticação de documentos em 
cumprimento ao item n° 20.5 alínea b do Edital: até as 19h do dia 31/01/2019 e agenda-se o certame 
para o dia  05/02  /2019 às 13h30min.  

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 004/2019.   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Tramandaí 21 de janeiro de 2019.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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