Município de Águas da Prata

Pregão nº 05/2018
Processo Licitatório n°05/2018
OBJETIVANDO

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.
O MUNICÍPIO ÁGUAS DA PRATA comunica a RETIFICAÇÃO do
Edital de Pregão Presencial nº 05/2018 com reabertura do prazo de licitação, ficando
alteradas as redações dos itens abaixo.

TERMO DE REFERÊNCIA

Onde se lê:
8. DO PAGAMENTO
8.1. A contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas.
8.1.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta dias)
dias úteis após a entrega e aceitação dos produtos.
8.1.2. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral
quitação da mesma. A contratante poderá, se assim entender, descontar o valor de multas
por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada.

9- DESCRIÇÃO DO OBJETO:
ITEM

001

QUANTIDADE

02

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
Veículo adaptado para ambulância com comprimento interno mínimo
2.00m, confeccionado internamente em material totalmente lavável
(plástico reforçado com fibra de vidro), com perfeito acoplamento sobre
a estrutura do veículo; piso antiderrapante em fibra de vidro; Iluminação
Interna em LED 12V; iluminação externa nas laterais em led´s brancos e
vermelhos; 02 tomadas 12V, duas janelas corrediças nas laterais com
serigrafia padrão ambulância; aerofólio na tampa traseira; suporte para
soro e plasma; maca retrátil com comprimento superior à 1,92m sendo
vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação da
maca; suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na
região superior; banco baú com encosto para acompanhante em courvim,
com cinto de segurança; suporte para fixação de um cilindro de oxigênio
com capacidade de 1m³/ 3 litros; cilindro de oxigênio com capacidade de
1m³/3litros;
régua
de
oxigênio
de
03
pontas
com
fluxômetro/aspirador/umidificador, manômetro; rede de oxigênio com
válvula e manômetro em local de fácil visualização; revestimento interno
em fibra de vidro na cor branca (padrão do Ministério da Saúde); pintura
externa na cor do veículo; conjunto completo de fechadura, trincos e
chave na porta traseira; sinalizador em barra com sirene de um tom;
ventilador interno; exaustor interno; pelica opaca na cor Branca; tampa
traseira inteiriça com abertura na vertical com vidro arredondado e dois
amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em
local com trânsito intenso. Equipamento operacional para gerenciamento
de todo sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno
de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando
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baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonoro e visual,
dispondo de 01 (um) carregador de parede 110v/220v, 01 (um)
carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na
cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da
ambulância. Ar Condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré.
Direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ABS-AIR BAG.

Leia-se:
8. DO PAGAMENTO
8.1. A contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas.
8.1.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta dias)
dias úteis após a entrega e aceitação dos produtos.
8.1.2. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral
quitação da mesma. A contratante poderá, se assim entender, descontar o valor de multas
por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada.
8.1.3. A Aquisição se dará com Verba Estadual depositada em conta específica para este
fim conforme convênio 349/2017 e 577/2017 Secretaria de Estado da Saúde - Fonte de
Financiamento: Fundo Estadual de Saúde.

9- DESCRIÇÃO DO OBJETO:
ITEM

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Veículo zero quilômetro, tipo pick-up ou Furgão, adaptado para
ambulância de simples remoção. Especificações mínimas do veículo:
com direção hidráulica, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica,
chave canivete original de fábrica. Cilindrada superior a 1.550 cm³,
motor com capacidade mínima de 1.4, mínimo 100cv – 5200 rpm,
distância mínima entre eixos 2.750 mm, peso em ordem de marcha
mínimo de 1.020 Kg, carga útil mínima de 710 Kg, compartimento de
carga mínima de 900L.
001

02

Descritivo da transformação: Comprimento interno mínimo 2.00m,
confeccionado internamente em material totalmente lavável (plástico
reforçado com fibra de vidro), com perfeito acoplamento sobre a
estrutura do veículo; piso antiderrapante em fibra de vidro; Iluminação
Interna em LED 12V; iluminação externa nas laterais em led’s brancos
e vermelhos; 02 tomadas 12v, 02 janelas corrediças nas laterais com
serigrafia padrão ambulância; aerofólio na tampa traseira; suporte para
soro e plasma; maca retrátil com comprimento superior á 1.92m sendo
vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação da
maca; suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na
região superior; banco baú com encosto para acompanhante em
courvim, com cinto de segurança; suporte para fixação de um cilindro
de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; cilindro de oxigênio com
capacidade de 1m³ / 3 litros; régua de oxigênio de 03 pontas com
fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro; rede de oxigênio
com válvula e manômetro em local de fácil visualização; revestimento
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interno em fibra de vidro na cor branca (padrão do Ministério da
Saúde); pintura externa na cor do veiculo; conjunto completo de
fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; sinalizador em barra com
sirene de um tom; ventilador interno; exaustor interno; pelica opaca na
cor branca; tampa traseira inteiriça com abertura na vertical com vidro
arredondado e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e
saída do paciente em local com transito intenso. Equipamento
operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da
ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do
motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias, iluminação
interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um
carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador veicular com
cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para
gerenciamento dos componentes elétrico da Ambulância. Ar
condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré.
Garantia e Assistência Técnica: Todos os equipamentos devem
possuir garantia mínima de 01 ano. Deve ser realizada alteração de
Marca/Modelo no CAT junto ao DENATRAN de furgão para
ambulância. Anexar catálogo (ou cópia) com as especificações técnicas
do produto ofertado.. Certificado de Adequação a Legislação de
Transito - (CAT) para o veículo ofertado a ser entregue devidamente
registrado na Base Índice Nacional (BIN) através do Registro Nacional
de Veículos Automotores (RENAVAM) evidenciando a
marca/modelo/versão, objetivando, portanto, que todas as adaptações
sejam realizadas por empresa homologada visando manter a garantia
de fábrica mesmo após as modificações realizadas.
Equipados com todos os assessórios obrigatórios exigidos pelo
CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITOS e resoluções do
CONTRAN
Grafismo padrão de ambulância: 1 (uma) palavra “Ambulância” na traseira
e outra no capo, 2 (duas) cruzes da vida em cada lateral, as palavras
“Secretaria Municipal de Saúde de Águas da Prata - SP”

ANEXO VII – MODELO PROPOSTA

ONDE SE LÊ:
( Em papel timbrado da empresa )

ITEM

QUANTIDADE

001

02

ESPECIFICAÇÕES

MARCA/MODELO/ANO

VALOR
UNIT R$

VALOR
TOTAL R$
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Leia-se:
( Em papel timbrado da empresa - Este modelo é apenas uma amostra com especificações
mínimas e cada licitante deverá descrever de acordo com sua marca/modelo desde que obedeça
as especificações mínimas exigidas - deverá a proposta ser acompanhada de catálogo do
produto com suas especificações detalhadas)

ITEM

QUANT

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

MARCA/
MODELO/ANO

001

02

Veículo zero quilômetro, tipo pick-up ou
Furgão, adaptado para ambulância de simples
remoção. Especificações mínimas do veículo:
com direção hidráulica, ar condicionado,
vidro elétrico, trava elétrica, chave canivete
original de fábrica. Cilindrada superior a
1.550 cm³, motor com capacidade mínima de
1.4, mínimo 100cv – 5200 rpm, distância
mínima entre eixos 2.750 mm, peso em
ordem de marcha mínimo de 1.020 Kg, carga
útil mínima de 710 Kg, compartimento de
carga mínima de 900L.
Descritivo
da
transformação:
Comprimento interno mínimo 2.00m,
confeccionado internamente em material
totalmente lavável (plástico reforçado com
fibra de vidro), com perfeito acoplamento
sobre a estrutura do veículo; piso
antiderrapante em fibra de vidro; Iluminação
Interna em LED 12V; iluminação externa nas
laterais em led’s brancos e vermelhos; 02
tomadas 12v, 02 janelas corrediças nas
laterais com serigrafia padrão ambulância;
aerofólio na tampa traseira; suporte para soro
e plasma; maca retrátil com comprimento
superior á 1.92m sendo vedado o
deslocamento do banco do passageiro para
instalação da maca; suporte para soro e
plasma; armário frontal interno localizado na
região superior; banco baú com encosto para
acompanhante em courvim, com cinto de
segurança; suporte para fixação de um
cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³
/ 3 litros; cilindro de oxigênio com
capacidade de 1m³ / 3 litros; régua de
oxigênio de 03 pontas com fluxômetro /
aspirador / umidificador; manômetro; rede de
oxigênio com válvula e manômetro em local
de fácil visualização; revestimento interno
em fibra de vidro na cor branca (padrão do
Ministério da Saúde); pintura externa na cor
do veiculo; conjunto completo de fechadura,
tricôs, e chave na porta traseira; sinalizador
em barra com sirene de um tom; ventilador
interno; exaustor interno; pelica opaca na cor
branca; tampa traseira inteiriça com abertura
na vertical com vidro arredondado e dois
amortecedores a gás a fim de facilitar a

VALOR
UNIT R$

VALOR
TOTAL R$
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entrada e saída do paciente em local com
transito intenso. Equipamento operacional
para gerenciamento de todo sistema elétrico
da ambulância: possibilitando comando
interno de dentro da cabine do motorista para
o salão do paciente, gerenciando baterias,
iluminação interna e externa, sinalização
sonora e visual, dispondo de (01) um
carregador de parede 110v/220v, (01) um
carregador veicular com cabo USB,
excluindo instalação de botões na cabine do
motorista
para
gerenciamento
dos
componentes elétrico da Ambulância. Ar
condicionado para paciente. Alarme sonoro
de ré.

ANEXO VIII
MINUTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO ___/ 2018

Onde se lê:

ITEM

001

QUANTIDADE

02

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
Veículo adaptado para ambulância com comprimento interno mínimo
2.00m, confeccionado internamente em material totalmente lavável
(plástico reforçado com fibra de vidro), com perfeito acoplamento sobre
a estrutura do veículo; piso antiderrapante em fibra de vidro; Iluminação
Interna em LED 12V; iluminação externa nas laterais em led´s brancos e
vermelhos; 02 tomadas 12V, duas janelas corrediças nas laterais com
serigrafia padrão ambulância; aerofólio na tampa traseira; suporte para
soro e plasma; maca retrátil com comprimento superior à 1,92m sendo
vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação da
maca; suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na
região superior; banco baú com encosto para acompanhante em courvim,
com cinto de segurança; suporte para fixação de um cilindro de oxigênio
com capacidade de 1m³/ 3 litros; cilindro de oxigênio com capacidade de
1m³/3litros;
régua
de
oxigênio
de
03
pontas
com
fluxômetro/aspirador/umidificador, manômetro; rede de oxigênio com
válvula e manômetro em local de fácil visualização; revestimento interno
em fibra de vidro na cor branca (padrão do Ministério da Saúde); pintura
externa na cor do veículo; conjunto completo de fechadura, trincos e
chave na porta traseira; sinalizador em barra com sirene de um tom;
ventilador interno; exaustor interno; pelica opaca na cor Branca; tampa
traseira inteiriça com abertura na vertical com vidro arredondado e dois
amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em
local com trânsito intenso. Equipamento operacional para gerenciamento
de todo sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno
de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando
baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonoro e visual,
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dispondo de 01 (um) carregador de parede 110v/220v, 01 (um)
carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na
cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da
ambulância. Ar Condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré.
Direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ABS-AIR BAG.

Leia-se :

ITEM

001

QUANT

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO
COM A PROPOSTA APRESENTADA

MARCA/
MODELO/ANO

VALOR
UNIT R$

VALOR
TOTAL R$

02

Tendo em vista que as alterações ora mencionadas poderão aumentar a competitividade
do certame, ensejando a participação de licitantes que porventura não formularam
proposta em razão das condições de contratação anteriormente fixadas, comunicamos que
a SESSÃO PÚBLICA fica remarcada para 22 de fevereiro de 2018, as 14h30min
As demais condições do Edital de Pregão PRESENCIAL nº 05/2018 ficam
inalteradas.
Águas da Prata, 2 de fevereiro de 2018.

HELLEN RABELO ALVES PEREIRA
PREGOEIRA

