
96120 - ESTADO DO PARANA
987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00029/2021-000

1 - Itens da Licitação

1 - Exploração comercial de hotéis , pousadas

Descrição Detalhada: Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem  com transporte para hospitais e clínicas da cidade de
Cascavel - PR.
-  A empresa deverá disponibilizar veículo para transporte EQUIPADO COM MACA, quartos com acesso para macas e cadeiras
de rodas, camas baixas e individuais.
QUARTOS PARA NO MÁXIMO 3 (TRÊS) PESSOAS.
- Durante a hospedagem a empresa deverá acomodar paciente e seu acompanhante, quando for o caso, juntos, no mesmo
quarto.
- Incluindo alimentação (café, almoço, lanche da tarde e jantar), para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da
Saúde do Município de Francisco Beltrão - PR, que se encontram em tratamento médico na cidade de Cascavel-PR.
OBS: O almoço e jantar deverão incluir uma opção de sopa

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Valor Total (R$): 163.800,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1800)

2 - Exploração comercial de hotéis , pousadas

Descrição Detalhada: - Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem  com transporte para hospitais e clínicas da cidade de
Cascavel-PR.
- A empresa deverá disponibilizar veículo para transporte, quartos com acesso para macas e cadeiras de rodas, camas baixas e
QUARTOS PARA NO MÁXIMO 2 (DUAS) PESSOAS (PACIENTE E ACOMPANHANTE).
- Durante a hospedagem a empresa deverá acomodar paciente e seu acompanhante, quando for o caso, juntos, no mesmo
quarto.
- Incluindo alimentação (café, almoço, lanche da tarde e jantar), para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da
Saúde do Município de Francisco Beltrão - PR, que se encontram em tratamento médico na cidade de Cascavel-PR.
OBS: O almoço e jantar deverão incluir uma opção de sopa

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Valor Total (R$): 163.800,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1800)

3 - Exploração comercial de hotéis , pousadas

Descrição Detalhada: - Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem com transporte para hospitais e clínicas da cidade de
Cascavel-PR.
- A empresa deverá disponibilizar veículo para transporte, quartos com acesso para macas e cadeiras de rodas, camas baixas e
QUARTO INDIVIDUAL PARA 1 (UMA) PESSOA.
- Incluindo alimentação (café, almoço, lanche da tarde e jantar), para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da
Saúde do Município de Francisco Beltrão - PR, que se encontram em tratamento médico na cidade de Cascavel-PR.
OBS: O almoço e jantar deverão incluir uma opção de sopa

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Valor Total (R$): 163.800,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1800)
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