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FUNDAMENTAÇÃO:          

Por ocasião da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BETIM-MG, 

através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS. Através do Contrato de Prestação de Serviço Nº FMS 005/2019. 

1. OBJETO 

A presente concorrência simplificada tem como objetivo a seleção e posterior contratação de empresa para 

prestação de serviços relativos à locação de veículo automotor com manutenção e seguro para a UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO – UPA NORTE BETIM.  

Trata-se de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em uma área de 4.320 m2, sendo 1.796,30 m2 de área 

construída, localizada na Rua Coronel Abílio Rodrigues Pereira, 697, Bairro Bom Retiro, Betim, CEP32.606.185. 

Os serviços devem ser executados e contratados, atendendo às premissas do REGULAMENTO DE 

CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – 

HMTJ/OSS, disponibilizados no sitio da Instituição (http://osshmtj.org.br) e conforme demanda apurada para 

atendimento às necessidades do Contrato de Prestação de Serviço Nº FMS 005/2019. 

2. ENTREGA DAS PROPOSTAS 

A proposta objeto desta concorrência simplificada deverão ser apresentadas em formato PDF, contendo preços 

unitários e global dos serviços a ser enviada apresentada na forma descritos abaixo: 

As propostas deverão conter: 

- Cabeçalho: 

- Dados do Proponente 

Razão social  

CNPJ 

Representante legal 

Contato (telefone e e-mail) 

Não serão levadas em consideração propostas que ofereçam qualquer tipo de vantagem que venha a modificar 

os preços totais ofertados para execução dos serviços. 

Prazo limite para envio das propostas: 15/04/2019 até as 12:00 hrs, para o e-mail: leandrobonoto@hmtj.org.br. 

 

mailto:leandrobonoto@hmtj.org.br
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3. VISITA PRÉVIA  

Torna-se opcional a visita prévia ao local da obra para melhor entendimento das condições de realização dos 

serviços, esta deve ser agendada com a OSS HMTJ, através do telefone 32-4009-2336, contato Leandro. 

Não será aceito como justificativa para solicitação de aditivos ao valor da proposta o desconhecimento de 

quaisquer condições relativas ao local da obra por parte do Proponente. 

4.  DA HABILITAÇÃO: 

Os proponentes deverão apresentar a documentação abaixo relacionada, tendo pleno conhecimento de que 

a não regularização da apresentação da documentação no prazo estipulado implicará em sua desclassificação e na 

impossibilidade de ser efetivada a contratação, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da OSS HMTJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais 

2 Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Documentação do veículo vigente. 
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5. REQUISITOS TÉCNICOS DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

A empresa a ser CONTRATADA se compromete a desenvolver os serviços de locação de veículo automotor 

com manutenção e seguro de acordo com o regimento interno do CONTRATANTE, bem com suas normas e 

procedimentos; além de atender a demanda prevista do Contrato de Prestação de Serviço Nº FMS 005/2019. 

A Organização Social deverá ainda disponibilizar veículo novo com no mínimo 07 (sete) lugares e 

identificação visual padronizada para o Programa Melhor em Casa/SUS Betim, com motorista em regime 

de plantão, no horário de 07 às 19:00h, 07 (sete) dias por semana. 

Características mínimas do veículo: 

 Zero quilômetro; 

 Capacidade mínima: 07 passageiros; 

 Fabricação nacional, ano 2019, modelo 2018; 

 Veículo movido a diesel, gasolina ou álcool; 

 Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré (mínimo); 

 Direção hidráulica e/ou elétrica; 

 Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN e emissões máximas de acordo com o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). 

6. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE E CONTRATADA 

O veículo deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e uso, com 

documentação atualizada, licenciado no Estado de Minas Gerais, sem franquia mensal de quilometragem.  

O veículo objeto da locação deverá ser zero KM de ano e modelo de fabricação corrente.  
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A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela 

manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção 

do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que 

ocorram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras 

despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do Objeto deste 

termo de referência.  

A contratada responsabilizar-se-á por realizar a imediata e tempestiva Manutenção Preventiva e 

Corretiva do veículo disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito estado para a prestação dos serviços 

contratados. 

O veículo permanecerá à disposição da contratante 24 (vinte quatro) horas por dia, mesmo não 

estando a serviço.  

A Contratada se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a 

terceiros, já incluída no valor mensal da locação. 

A contratada disponibilizará veículos reserva com as mesmas características técnicas contidas 

neste instrumento, emplacado no Estado de Minas Gerais, em número suficiente para comportar 

eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções e revisões), 

de modo a garantir a continuidade do serviço. 

A contratada deverá disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, 

domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e condutores, nos 

casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato.  

A contratada deverá substituir o veículo em no máximo 18 (dezoito) meses de uso, a contar da 

data da entrega com o objetivo de manter excelência na prestação dos serviços. 

O veículo deverá ser entregue caracterizado conforme grafismos e logomarcas padrões de 

identificação visual do Programa Melhor em Casa/SUS Betim, a serem estabelecidos pela Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento.  
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A Contratada deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, as 

notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, 

de interpor recursos em casos de infrações.  

Nos casos em que a Contratante não for notificada dentro do prazo supracitado, a Contratada se 

responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou 

despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações. 

É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços do objeto deste termo de referência.  

A contratada deverá disponibilizar o veículo em no máximo 15 (quinze) dias corridos, contados a 

partir da assinatura do contrato  

O veículo deverá ser de propriedade da contratada, podendo estar financiado em seu nome. 

Caso seja cooperativa, a contratada deverá apresentar relação dos veículos e comprovar a propriedade em 

nome dos respectivos associados individuais, devendo a comprovação dos cooperados serem realizadas 

por meio de Ata. 

O Contrato a ser firmado terá duração mínima de 12 meses, cabendo ao interesse das partes a 

renovação do vínculo após findado este período. 

Resumo das responsabilidades: 

RESPONSABILIDADES 

ITEM PROPONENTE HMTJ 

Adesivação X  

Manutenção corretiva X   

Manutenção preventiva X   

Seguro total do veículo e terceiros X   

Multas   X 

Pedágios/estacionamentos   X 

Combustível   X 

RH (motoristas)   X 
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7.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A contratante, durante a avaliação das propostas, poderá solicitar ao proponente esclarecimentos adicionais 

que julgar necessários sobre sua proposta. 

Após a entrega das propostas, nenhum documento poderá ser anexado à mesma, exceto se solicitado pela 

contratante. 

O julgamento das propostas será efetuado de acordo com normas e critérios exclusivos da contratante e dentro 

do melhor interesse para gestão e operacionalização da Upa Norte – Betim. 

Durante a análise das propostas, a contratante poderá excluir qualquer das proponentes, sem direito a 

indenização, compensação ou ressarcimento de qualquer natureza, e sem prejuízo das sansões cabíveis, se tiver 

notícia de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


