
Memorando 13.028/2021
De: Willian Vailate Setor: SMS - Secretaria de Saúde 
Para: SMAFO - DL - Departamento de Licitação 
Assunto: Pedido de Novo Registro de Preços para Aquisição de Passagens Rodoviárias
Intermunicipais

 
Canoinhas/SC, 17 de Junho de 2021 

 

 Bom dia,

 

Atendendo pedido da Secretária de Saúde, venho pelo presente solicitar a realização de licitação – Registro
de Preços, para aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais, considerando que o PR 10/2020 venceu
no final de abril de 2021.

 

Ressalta-se que o pedido da Secretaria de Saúde para o caso em questão refere-se a passagens rodoviárias
para as linhas regulares existentes, para os casos em que não compensa realizar o fretamento de um
veículo. Por exemplo, pode ser que, em determinado dia, seja necessário apenas passagens para um
paciente e um acompanhante, ou apenas para um paciente. As consultas para Tratamento Fora do Domicílio
são agendadas pelas unidades referenciadas SUS, de modo que, o número de consultas varia dia-a-dia.
Salienta-se, ainda, que no mesmo dia, pode haver pacientes com consultas agendadas em municípios
diversos, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, etc.

 

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO: O presente pedido tem como objetivo viabilizar o transporte dos usuários do
sistema único de Saúde (SUS) do município de Canoinhas para a realização de consultas e exames dos
processos de Tratamento Fora do Domicílio - TFD nos hospitais e clínicas referenciadas pelo SUS.

 

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE: o quantitativo solicitado é uma estimativa para o período de 12 meses.
Chegou-se aos quantitativos requisitados através da média do número de consultas e exames agendados
mensalmente nos hospitais e clínicas referenciadas pelo SUS.

 

OBJETO: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Bilhetes de Passagens Rodoviárias
em Linha Regular destinados para Pacientes do Município de Canoinhas que necessitam de atendimento de
saúde fora de domicílio e transfer (translado) de pacientes entre o terminal rodoviário das Cidades de destino
até o ponto de atendimento e o retorno ao terminal, sem custo adicional.

 

ITENS:

- PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL CANOINHAS/JOINVILLE: 500 (quinhentas) passagens.

- PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL JOINVILLE /CANOINHAS: 500 (quinhentas) passagens.

- PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL CANOINHAS/JARAGUÁ DO SUL: 300
(trezentas) passagens.

- PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL JARAGUÁ DO SUL /CANOINHAS: 300
(trezentas) passagens.



- PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL CANOINHAS/FLORIANÓPOLIS: 1.000 (mil) passagens.

- PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL FLORIANÓPOLIS/CANOINHAS: 1.000 (mil) passagens.

 

Por se tratar de mera estimativa de consumo, as quantidades dos produtos mencionadas na tabela acima
não constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro como quantidade mínima a ser adquirida. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

a) Transportar os passageiros conforme exigência da legislação em vigor;

b) Transportar os passageiros da Saúde, conforme exigência da legislação em vigor, bem como efetuar o
transfer (translado) do terminal até o ponto de atendimento e o retorno ao terminal;

c) A proponente vencedora obriga-se a prestar os serviços, objeto do presente edital, de boa qualidade,
sendo que os serviços prestados fora dos padrões técnicos, éticos e da qualidade atribuível a espécie,
devidamente aprovado pela prefeitura, deverão ser executados novamente;

d) Prestar os serviços de acordo com o descrito na Autorização de Fornecimento;

e) As empresas de Turismo deverão apresentar contrato de comercialização para a venda dos bilhetes de
passagem da empresa transportadora;

f) Manter conforme orientação da Licitante, os controles de entrega;

g) Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.

h) Apresentar Apólice de Seguro Contra Acidentes a Passageiros.

 

Atenciosamente,

_

Willian Vailate

 Secretaria de Saúde - Setor de Contratos
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“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama


