PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:alumínio@uol.com.br

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 36/2014- PROCESSO N° 54/2014
OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO EM02 (DOIS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA - COM TROCA
DE PEÇAS – CONFORME ANEXO III – PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO DESTE EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/12/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 9:30 h.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações
localizada na Av. Eng. Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia - Alumínio/SP. A sessão será
conduzida pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, designadas nos autos do processo
licitatório nº 54/2014. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos na sessão de protocolo até o horário acima estipulado.
ESCLARECIMENTOS: Assessoria de Gabinete- Licitações e Contratos, localizada na Av. Eng. Antônio
de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia - Alumínio/SP, telefone (11) 4715-5500 ou no email:
pma_licitacao@hotmail.com . Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da
Internet www.aluminio.sp.gov.br.
Tornamos público aos interessados que se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade
PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº
8.666/93 com as respectivas alterações e Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de
2006.
Integram este Edital os Anexos:
I - RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL;
II- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
III – PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO
IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO.
VII- MINUTA DE CONTRATO
AS PROPOSTAS DEVERÃO OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES DESTE PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 36/2014 – P.L. Nº. 54/2014 - INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
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c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto
descritivo constante do Anexo IV;
d) preço unitário e total de cada item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de
sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas
ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
O Envelope "2 - Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subglobal;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
1.1 -Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste item 1 não precisarão constar do
Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregão.
2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova
equivalente, na forma da lei;
c) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para com
oFundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para com a Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade perante ao Ministério do Trabalho;
3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dos
últimos 5 (cinco) anos. No caso de não indicação da vigência da respectiva certidão, será considerado o prazo de
90 (noventa) dias após a data de sua expedição.
VII- OUTRAS COMPROVAÇÕES
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Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em cumprimento com as determinações do inciso XXXIII, do art.
7º. da Constituição Federal;
Prova de possuir capital social registrado não inferior a 10% (dez por cento) do valor total
arrematado, comprovado através de apresentação da cópia do Certificado de Registro
Cadastral, Contrato Social ou da alteração contratual devidamente registrada na Junta
Comercial.

VIII- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima
de 15 (quinze) minutos.
Caso seja necessário, a critério da Pregoeira, o prazo de credenciamento poderá ser dilatado.
Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a proposta de preços e os
documentos de habilitação. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta” estará encerrada o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame.
A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros,
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
Para efeito de seleção será considerado o preço total.
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:alumínio@uol.com.br

A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada redução mínima entre os lances, cujo valor será fixado para cada lote
individualmente pela Pregoeira, após ouvir os licitantes.
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lances.
Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último
preço ofertado.
A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas àredução do preço.
Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos
por ocasião do julgamento.
Após o final da etapa de lances para cada lote, a documentação do vencedor relativa à habilitação
será analisada, sendo que se a mesma estiver correta, será, aquele licitante, imediatamente
declarado vencedor para aquele lote, bem como será automaticamente habilitado para todos os
demais lotes.
Se o mesmo estiver com a documentação incorreta, será o licitante declarado inabilitado para aquele
lote e retirado da participação de todos os demais. Eventuais falhas, omissões ou outras
irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:alumínio@uol.com.br

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora dos lotes para os quais apresentou melhor proposta.
Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
As razões de recurso a serem apresentadas em vias de memoriais ficam, nos termos da lei,
vinculadas àquelas apresentadas na sessão de pregão.
Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidaçãodos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
A adjudicação será feita global.

X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DOOBJETO DA LICITAÇÃO
Os serviços serão realizados conforme os atendimentos às solicitações escritas expedidas pela Div. de
Compras/Depto. Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal. Caso os serviços não atenderem ao
especificado no edital, estes serão realizados novamente. O prazo máximo admitido para o
atendimento de cada pedido será de 05 (cinco) dias úteis.
As solicitações serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio
eletrônico.
Os serviços deverão ser entregues dentro do prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, contados a
partir do recebimento da respectiva solicitação.
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Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a
critério do Contratante, o presente contrato vigerá, estendendo-se pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da conclusão dos serviços.
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Por ocasião da conclusão dos serviços, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data,
o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor do contratante
responsável pelo recebimento. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante
poderá:
a) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do serviço.
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá no mês subseqüente.
O pagamento será depositado na Conta Corrente da Contratada, após assinatura na NF pelo
Departamento responsável e aprovada.
XIII - DA CONTRATAÇÃO
A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Termo de contrato.
A divulgação do resultado ocorrerá por publicação no Jornal Oficial do Município /e ou da veiculação
na Internet.
Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar se- ão as disposições contidas neste Edital.
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta, da Prefeitura de Alumínio - SP pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a
pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
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A contratada incorrerá uma multa diária de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos
serviços adjudicados em seu favor; caso o atraso seja superior a 30 (trinta) dias, além da multa diária,
a contratada ficará sujeita à multa de 10 %(dez por cento) sobre o valor total daadjudicação.
XV - DA GARANTIA CONTRATUAL
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.
O resultado do presente certame será divulgado no jornal oficial do município e/ou no site da
Prefeitura de Alumínio.
Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.
A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia
útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguintes dotação orçamentária
2014-261 – Vínculo 01.000.0000/01.310.0000- Elemento de Despesa 33903900/99- Classificação
Funcional 103020013 2004 para o exercício de 2.014.
Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.
Alumínio, 17 de novembro de 2014.

VALDIR CARLOS TISÊO
Departamento Municipal de Governo
Diretor
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ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2014
OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO EM 02 (DOIS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA - COM
TROCA DE PEÇAS – CONFORME ANEXO III – PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO DESTE
EDITAL.
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
e-mail:
Representante:
RG:
CPF:
Cidade/Estado:
Telefone/fax:
Obtivemos através do acesso à página www.aluminio.sp.gov.br nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local:

, _____ de ____________ de 2014.

__________________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo a Assessoria de Gabinete- Licitações e
Contratos, pelo e-mail: pma_licitacao@hotmail.comou através do fax símile (11) 4715-5500.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Alumínio da comunicação, por meio de fax
ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(a ser entregue juntamente com os envelopes, podendo ser preenchida e assinada na sessão pública
do pregão)
A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos
envelopes “B”, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital de Pregão Presencial n°
36/2014 - SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO EM 02 (DOIS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA - COM
TROCA DE PEÇAS – CONFORME ANEXO III – PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO DESTE
EDITAL.

EMPRESA: _____________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________
CARGO: _______________________________________________________
RG e CPF: _________________________ ____________________________
ASSINATURA: ___________________________________________________
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ANEXO III
PROJETO BÁSICO/MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO EM 02 (DOIS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA - COM
TROCA DE PEÇAS
1.1.
Este projeto básico fixa as condições mínimas exigíveis para o fornecimento dos serviços de
Revitalização/Reforma com trocados Mobiliários, Maca, Sinalizador, Sirene, Lanternas Internas e
Externas, Grafismos, em 2 (dois) veículos, sendo um Veiculo Renault Máster – ano 1998, UR (
Unidade de Resgate), e um Veiculo SPRINTER ano 2002, ( UTI / NEONATAL).
2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. Os serviços deverão ser realizados conforme solicitação do Departamento Municipal de Saúde
no horário das 9h00 as 16h00, os quais serão conferidos e, se achados irregulares, a empresa terá o
prazo de 5 dias para refazer osserviços rejeitados.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contados da data de aceite da nota fiscal/fatura.
4. DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS/EMBASAMENTO LEGAL

Este projeto básico foi elaborado com base na norma NBR 14.561/2000 – Veículos para
Atendimento a Emergências Médicas e Resgate, que regulamenta a fabricação de ambulâncias e
viaturas de resgate no Brasil.
DEFINIÇÃO

A Unidade de Resgate (UR) é uma viatura de emergência,que atua em acidentes com a
múltipla função de efetuar o salvamento, o atendimento de suporte básico da vida e o transporte das
vítimas a um hospital.
CARACTERÍSTICAS GERAIS

O serviço de Revitalização demobília interna e reforma de Funilaria e Pintura, do veículo
UR ambulância Tipo II (furgão com carroceria integral em aço) definida na norma NBR 14.561, com as
adaptações necessárias às nossas particularidades regionais e emprego operacional específico.

A Unidade de Resgate deverá permitir o acondicionamento de itens que possibilite o seu
emprego operacional.

EQUIPAMENTOS BÁSICOS

Equipamentos e materiais não discriminados nesta especificação, mas que deverão possuir:
armários e suportes ou outros dispositivos que permitam o acondicionamento desses equipamentos
e materiais conforme padrão das Unidades de Resgate tipo II existentes. Os EQUIPAMENTOS e
10
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MATERIAIS,a serem acondicionados na Unidade de Resgate serão fornecidos pela CONTRATANTE, a
exceção daqueles que deverão ser fornecidos com o veículo (suportes, inversor de frequência,
tomadas).
VEÍCULOS

Será fornecida pela Prefeitura Municipal de Alumínio, uma Ambulância, 02
(dois)veículosusados, 01 (um) da marca Renault, Ano de fabricação1998, modeloRenault Master, Cor
Branca, Combustível diesel, e01 (um) Veiculo Sprinter, ano 2002, para fazer Reforma Geral (Interna
e Externa), incluindo (Mão de obra) para desmontagens totais e montagens dos revestimentos,
mobiliários e pisos novos, serviços de funilaria, pintura e montagem da Unidade de Resgate
Nova, dentro dos padrões exigidos .
COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

A configuração interna do compartimento de atendimento deverá obedecer às
características ergonômicas que possibilitem o trabalho ao qual se destina. Deverá ser previsto um
assento, em espuma injetada, equipado com cinto de segurança conforme resolução nº. 048 do
CONTRAN, com apoio para cabeça almofadado, para ser utilizado por um socorrista. O assento não
deverá ter profundidade menor que 450 mm, medida na parte superior da almofada e localizado no
alinhamento da cabeça da vítima, próximo à comunicação do compartimento/cabine, voltado para a
vítima. Não poderá haver cantos vivos, superfícies pontiagudas ou outros obstáculos que possam
causar ferimentos ou impeçam o trabalho dos socorristas no interior do compartimento,
principalmente com a viatura em movimento. Os batentes das portas deverão ser almofadados para
evitar ferimentos na cabeça das vítimas ou dos tripulantes. Deverá possuir trilho para regulagem de
posição.

Deverá ser instalado tubo pega mão (balaustre), fixado ao teto do compartimento de
atendimento, em chapas metálicas de reforço, de acordo com as normas do fabricante do veículo,
através de parafusos projetados para suportar a carga mínima de 90 kgf, com comprimento mínimo
de 1900 mm (proporcionalmente ao comprimento total do compartimento), contendo suporte
móvel para frascos de medicação.

Deverá ser previsto um banco lateral, escamoteável, tipo baú, confeccionado em MADEIRA
DE COMPENSADO NAVAL, REVESTIDA DE FÓRMICA TEXTURIZADA EXTERNA E INTERNAMENTE (não
sendo aceito aglomerado ou MDF na construção), com comprimento mínimo de 1.720 mm, sob o
mesmo serão montados três assentos (sobre a tampa escamoteável do baú) e três encostos com
apoio de cabeça (montados na parede lateral interna da viatura logo acima do baú), confeccionados
em espuma injetada, com revestimento sem costuras aparentes (solda eletrônica) na cor Azul
“Mineral”, sendo que a espuma utilizada deverá possuir espessura máxima de 70 mm e densidade
mínima de 60 kgf/m³, o banco deverá permitir o transporte de três pessoas sentadas ou uma vítima
imobilizada em prancha longa, equipado com 03 cintos de segurança conforme resolução 048
Contran, para ser utilizado por pacientes ou acompanhantes. O banco deverá estar localizado no lado
direito da viatura paralelamente à maca e voltado para a vítima. Não poderá haver cantos vivos,
superfícies pontiagudas ou outros obstáculos que possam causar ferimentos ou impeçam o trabalho
dos socorristas no interior do compartimento, principalmente com a viatura em movimento.
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As dimensões do banco tipo baú, assento e encosto serão as padronizadas para este tipo
de veículo.
CARACTERÍSTICAS INTERNAS

Todas as partes do compartimento de atendimento da UR deverão ser presas com
prendedores à prova de ferrugem e reforçados para evitar que se soltem. Gabinetes, bancos,
divisões, suportes dos cilindros de oxigênio, pega-mãos e suportes das macas deverão ser fixados em
chapas metálicas perfuradas ou armações soldadas na estrutura do compartimento, sendo
terminantemente proibido o uso de rebites “pop” ou similares. Estes componentes deverão ser
fixados de maneira firme, conforme normas do fabricante do veículo, absolutamente resistentes à
vibração e à prova de desprendimento em caso de acidente.
PORTAS

O acesso através da traseira será feito pelas portas originais do veículo, de folha dupla, que
deverão contar com uma janela em cada porta e painéis internos removíveis. Os painéis internos
deverão ser acabados com um tipo de material plástico durável e lavável. Elas terão a espessura
compatível com as paredes do compartimento e serão projetadas para ter fácil abertura, além de
possuir um sistema de fixação da porta aberta quando necessário. Também se fará o acesso através
da porta lateral direita, que deverá conter uma janela a ser construída.
FECHOS DAS PORTAS, DOBRADIÇAS E FERRAGENS.

As maçanetas externas e internas das portas e dobradiças deverão ser as originais do veículo
a ser transformado. O sistema de fecho e dobradiça da porta do armário externo esquerdo deverá
ser em aço inoxidável, sendo a dobradiça do tipo “piano” em peça única com toda a dimensão da
porta, padrão INSI, polido.

Quando as portas estão abertas, as dobradiças, os fechos e as travas das portas não deverão
obstruir a área de acesso. Todas as portas deverão ter dispositivos para evitar que ocorra a abertura
ou o fechamento inadvertidamente. Puxadores tubulares deverão ser instalados na parte interna de
cada uma das duas folhas da porta traseira para permitir sua abertura e fechamento por dentro.
Deverão ser instalados nas portas traseiras de entrada, batentes com fixadores de borracha,
magnéticos ou outro tipo que mantenha as portas abertas quando necessário não sendo necessária
qualquer operação especial para fechamento das mesmas. Deverão ser previstas fechaduras com
chave que permitam manter o compartimento totalmente trancado.
ASSOALHO

O assoalho deverá situar-se no nível mais baixo permitido pelo veículo. O assoalho deverá ser
plano e monolítico. Todo o assoalho deverá agüentar uma carga distribuída de 70 kg/m2. O subassoalho do compartimento de atendimento deverá ser constituído de uma única peça e deverá ser
construído exclusivamente em compensado naval de espessura mínima de 10 mm (mínimo 05
camadas). Não serão aceitos espaços vazios ou bolsões onde a água ou sangue poderá se acumular,
causando apodrecimento ou condições sanitárias desfavoráveis. Os espaços vazios e bolsões deverão
ser preenchidos com vedante ou composto de calafetagem.
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O revestimento do assoalho deverá ser de fácil limpeza, devendo combinar com a cor interior
e decoração do compartimento de atendimento. O revestimento do assoalho deverá ser constituído
por uma única peça, sem costura, sem necessidade de ser encerado de linóleo sólido, vinil ou de
epóxi vazado e que garanta condições de aderência mesmo quando molhado. O revestimento deverá
ter uma espessura mínima de 3,5 mm e de aplicação permanente ao sub-assoalho. O material de
revestimento do assoalho deverá cobrir todo o comprimento e largura da área de trabalho do
compartimento. O material deverá possuir características de alto tráfego, atendendo a última edição
da norma européia harmonizada EN-685 classe (34), “resistência a desinfetante de superfície de uso
hospitalar”.
JANELAS

Caberá a EMPRESA VENCEDORA a construção de três janelas no compartimento de
atendimento, sendo uma na porta de correr lateral e duas nas portas traseiras (uma em cada porta);
todas do mesmo tamanho (mínimo de 500 mm x 350 mm medidos na parte interna), fixadas no
compartimento com esquadrias de alumínio resistente e robusta. Deverão ser divididas em duas
partes com a possibilidade de abertura (de correr) de apenas um dos lados do vidro. O
envidraçamento deve atender as normas de segurança em vigor. Cada janela deverá possuir uma tela
metálica para impedir a entrada de insetos e permitir ventilação. Os vidros deverão ser temperados e
serigrafados na cor branca opaca clara, com três listras translúcidas de 10 mm de largura,
intercaladas e centralizadas, e terão coeficiente de segurança de acordo com as normas brasileiras a
respeito.
ISOLAMENTO

Todo compartimento de atendimento será completamente isolado para possibilitar melhor
desempenho dos sistemas ambientais e também para evitar que ruídos externos e vapores tóxicos
penetrem ao interior da viatura. O isolamento será confeccionado com material que evite a
proliferação de microorganismos nocivos, com ação retardante quanto à propagação de chamas, não
tóxico e não higroscópico, não sendo aceito em hipótese alguma polietileno expandido (isopor).
SUPERFÍCIES INTERNAS

O interior do compartimento de atendimento deverá estar isento de cantos vivos. Tudo que
constituir obstrução à cabeça e que possa ser perigoso a pessoas no compartimento de atendimento
deverá ser almofadado. O acabamento de todo o compartimento de atendimento incluindo o
interior do armário de armazenamento deverá ser construído com material liso tipo fibra ou plástico,
impermeável e resistente à água, sabão e desinfetantes. Os painéis deverão ser instalados de
maneira que não ocorra flexão, deflexão, empenamento ou vibração. Todo o acabamento externo do
mobiliário deverá ser feito nas cores branco e azul.
ARMÁRIOS P/ ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Instalação de armário externo na lateral esquerda, no primeiro terço do veículo após a
porta do motorista, para acondicionamento de equipamento desencarcerador, confeccionado em
chapa de alumínio antiderrapante, com porta acompanhando o desenho original da carroceria, com
reforço em aço da estrutura interna do batente da porta e dispositivo de fixação para o
desencarcerador. As dobradiças e fechaduras deverão ser confeccionadas em aço inox, e a vedação
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será em borracha nitrílica do tipo compressão com sobreposição, impedindo a entrada de gases,
poeira, água e ar. A porta deverá contar ainda com abertura para ventilação do compartimento.
Deverá ser fornecido sistema de travamento do conjunto desencarcerador.

Todos os equipamentos para atendimento das vítimas deverão estar devidamente
acondicionados em armários internos, sendo terminantemente vedado o uso de gavetas. Os
armários deverão ser construídos de forma a manter fixos todos os seu conteúdo, conforme item
1.3.3, e permitir uma rápida remoção para emprego e conforme padrão UR. Portanto deverá ser
desenvolvido pelo fabricante um sistema de fixação e armazenagem para cada um dos itens
solicitados.

A matéria-prima para a confecção desses armários deverá exclusivamente ser de MADEIRA
DE COMPENSADO NAVAL, REVESTIDA DE FÓRMICA TEXTURIZADA EXTERNA E INTERNAMENTE (não
sendo aceito aglomerado ou MDF na construção).
CARACTERÍSTICAS DOS ARMÁRIOS

Os armários do compartimento deverão ter fácil acesso e fácil abertura, não devendo,
porém, abrirem sozinhos com a viatura em movimento. As prateleiras internas dos armários não
deverão ser ajustáveis e as portas deverão ser deslizantes sobre canaletas flocadas e montadas em
esquadrias de alumínio, equipadas com dispositivo de fixação e travamento, além de permitirem sua
remoção.

As portas dos armários deverão ser transparentes, feitas em acrílico, policarbonato ou
material similar.

A fim de evitar ferimentos em caso de acidente, todos os armários deverão ser firmemente
presos na estrutura da carroceria e suas extremidades não poderão possuir cantos vivos.

ISOLAMENTO ACÚSTICO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

O compartimento de atendimento deverá possuir um excelente isolamento acústico que
não poderá exceder a 80 dB
EQUIPAMENTOS BÁSICOS DA VIATURA

Maca de rodas articulável em alumínio fixada no assoalho do compartimento de
atendimento, que atenda o especificado na NBR 14.561;

Fixadores de piso permanentes para maca de rodas;

Rede de oxigenoterapia com dois cilindros de O2 de 16 l e régua tripla conforme padrãoUR.

Cadeira de resgate.
ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS,

Todos os equipamentos que integrarão a UR deverão estar devidamente acondicionados de
forma que não haja risco de queda ou avaria durante o deslocamento da viatura em terrenos
irregulares ou em velocidade. Os suportes, portas, prendedores, presilhas, trincos e outros sistemas
de fixação deverão ser reforçados para evitar que os equipamentos se soltem durante o
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deslocamento. Todos os itens deverão ter seu acondicionamento previsto e estar devidamente
identificada por etiquetas de metal ou plástico em letra legível, na língua Portuguesa, e fixada pelo
fabricante do conjunto, conforme orientação da comissão do CB.
EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS

MACA: a maca padrão da UR deverá ser do tipo articulável em alumínio, e com rodas de Ø
mínimo de 200 mm.

A maca de rodas deverá incluir puxadores nas duas extremidades e será acompanhada de
um colchão construído em espuma injetada, revestido com vinil de nylon ou outro tecido não
poroso, com extremidades soldadas eletronicamente (vedada utilização de costuras) para evitar que
o contato com sangue ou secreções impossibilite sua reutilização.
CADEIRA DE RESGATE

A cadeira de resgate foi desenvolvida para uso em áreas com espaço limitado, com
comprimento médio, na posição cadeira, de 920 mm e largura total de 520 mm, altura na posição
cadeira de 1397 mm e peso médio de 10 kg e com capacidade de carga entre 170 a 190 kg, deverá
ser fixada no interior do compartimento de vítima, ao lado da porta lateral para fácil acesso e
manuseio.
CINTOS DE SEGURANÇA E TIRANTES

Todos os assentos deverão possuir cintos de segurança atendendo a resolução nº. 048 do
CONTRAN.

A maca de rodas deverá ser provida de pelo menos três tipos de tirantes (correias de
fixação tórax, quadril e joelho) a fim de evitar deslocamento longitudinal ou transversal da vítima
durante o transporte. Os tirantes deverão ter uma largura mínima de 50 mm, confeccionados em
nylon e facilmente removíveis para limpeza. Deverão ser formados por um conjunto de duas peças
com fivelas de abertura rápida.

SISTEMA ELETRICO.


O sistema elétrico da UR deverá conter o seguinte:


Uma bateria secundária e independente de 12 v, de baixa manutenção e estacionária do
tipo (CP) carga profunda, com capacidade mínima de 80 Ah, para consumo do compartimento de
atendimento, provida de dispositivo eletrônico bloqueador separado entre as baterias do motor e
auxiliar, por sondagem de tensão, por exemplo: 13 volts – desconecta; 13,4 volts – conecta.




Sistema de ativação/desativação automático da bateria independente;
Quadro de inspeção e manutenção do sistema elétrico/eletrônico, posicionado em local
único;
Sistema de proteção de desarme automático e rearme manual;
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Dois painéis de controle para os sistemas elétricos / eletrônicos, sendo um principal na
cabine e outro secundário no compartimento de atendimento;
Sistema de tomada interna 110 V CA via captação externa, conversor 12 V CC para 110 V
CA com mínimo de 700 W de potência;
Dispositivo para alimentação externa, com carregador inteligente condicionado a bateria
auxiliar, de no mínimo 15 Amperes;
Sistemas sinalização e iluminação interna e externa;Fiação especial com codificação dos
fios padrão ABNT.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O sistema elétrico eletrônico da UR será dimensionado para o emprego simultâneo de todos
os itens aqui especificados, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de
sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Todos os componentes do sistema elétrico e fiação
devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar
verificações e manutenção. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e
instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas,
chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas devem ser à prova de corrosão e de intempéries. O
sistema elétrico deve incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação
eletromagnética e a conseqüente interferência em rádios e outros equipamentos eletrônicos. O
sistema também deve estar preparado para que eventuais cargas elétricas superiores à sua
capacidade não provoquem falhas no alternador e baterias. Na cabine do motorista deverá ser
prevista uma chave geral de desconexão elétrica.
INDICADORES DE ADVERTÊNCIA

O sistema elétrico deve incluir um conjunto de luzes de advertência localizado no painel
central do compartimento do motorista. O conjunto deve ter luzes indicadoras para o seguinte:

Portas de entrada compartimento da vítima aberta;

Porta do compartimento de equipamentos aberta;

Indicador luminoso de que as baterias são ligadas pela chave geral.

As luzes de advertência, em led, de “porta aberta” devem ser vermelhas e piscarem. A luz
de identificação da bateria deve ser verde, também em led.

Os indicadores de advertência serão localizados no painel central de controle na cabine
do motorista.
INSTALAÇÃO E FIAÇÃO.

O compartimento de atendimento da UR e o equipamento elétrico secundário devem ser
servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do veículo. Toda a fiação
fornecida pelo fabricante deverá ser de ótima condutibilidade, estar em conformidade com todas as
exigências da norma SAE J1292, suportar variações de temperatura sem prejudicar o funcionamento
e possuir isolamento de polietileno transversal de acordo com a norma SAE J1127 e J1128. Podem
ser usados cabos multicondutores ou de fita desde que não sejam dispostos sob o capô ou sujeitos as
altas temperaturas do motor. A fiação deve ter códigos permanentes de cores ou ter identificação
com números/letras de fácil leitura dispostas em conduítes ou em teares de alta temperatura (até
150º C). Eles serão identificados por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Toda a fiação
instalada na viatura deve ser inacessível, blindada e instalada em local protegido, além de ser
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mantida afastada no mínimo 150 mm dos componentes de exaustão. Fiações elétricas e
componentes não deverão terminar no compartimento dos cilindros de oxigênio, excetuando a luz
do compartimento, qualquer outro sistema deverá possuir um conduíte metálico. Todos os
conduítes, armações e fiações devem ser fixados ao compartimento de atendimento ou armação por
laços de metal isolados a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos,
apertos, protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente
calafetadas para passar a fiação de acordo com a norma SAE 1292. Todos os itens usados para
proteger ou segurar a fiação devem ser adequados para utilização e seguir padrões em uso na
indústria automotiva. O conjunto de fiação, incluindo terra, dispositivos, chaves, saídas, disjuntores
etc deve ter capacidade superior à carga exigida pelo sistema em pleno funcionamento. Todos
componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio que possibilitem pelo menos
duas substituições dos terminais da fiação. As emendas devem atender as normas SAE J163, J561 e
J928 conforme utilizado. A fiação entre o veículo e o compartimento de atendimento deverá ser
conectada através de conector próprio. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por
dispositivos eletrônicos de proteção à corrente que atendam à norma SAE J553 (disjuntores
automáticos de rearmação), e devem ser facilmente acessíveis pelo motorista ou pelo auxiliar.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, chaves, conectores, lâmpadas e indicadores e
baterias devem ser marcados com um número ou letra de fácil leitura e identificação.

PAINEL CENTRAL DE CONTROLE DO MOTORISTA.

Deverá estar situado na cabine num console que permita sua operação pelo motorista ou
pelo comandante da guarnição. Seu acabamento deverá ser de primeira qualidade em perfeita
harmonia com a decoração interior da viatura. Deverá constar de chaves de controle e luzes de
advertência, conforme descriminado abaixo:

Chave mestra para ativar o compartimento da UR

Luzes de indicação de abertura das portas

Chaves de acionamento dos sistemas luminosos

Luz de indicação do funcionamento do painel

Chaves de controle das luzes de cena laterais.
SINALIZACAO E SIRENE

Barra Sinalizadora instalada na parte externa do compartimento de atendimento, sobre
suportes fixados na estrutura, com as seguintes características: Sinalizador em AZA, 1 W-Alta
intensidade, , cor Rubi, Sirene eletrônica com de 100 W de potência, alimentação de 12 V,
produzindo no mimino 04 tons, instaladas dentro do sinalizador, 02 pares de Stobo linha cromo
linear, cor cristal com 3 lçds de 1 w, instalado ao lado fora das lanternas trazeira e dianteiras,
e 01 para de stroboliner cor RUBI, instalado no capo da viatura.01 para de lanterna para
iluminação trazeira, para apoio a resgates.
ILUMINAÇÃO INTERNA

A iluminação interna da UR deverá ser projetada a proporcionar excelentes condições de
trabalho tanto no compartimento de atendimento quanto na cabine da UR. A iluminação interna da
cabine deverá ser projetada de modo que reflexos não ofusquem o motorista ou entrem em sua
17
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linha de visão enquanto o veículo estiver em movimento. Todo conjunto de iluminação interna
deverá ser compatível com o consumo elétrico que as baterias proporcionam, e será composto por:

Luminária flexível para painel e console (2.4);

Iluminação da cabine original do fabricante do veículo;

Iluminação do painel central de comando; iluminação do painel de controle do
compartimento de atendimento;

Iluminação manual extra;

Iluminação principal do compartimento de atendimento;

Iluminação interna do armário externo de equipamentos e dos cilindros de oxigênio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 13 de novembro de 2014.

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA
DIRETOR ADM. DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
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ANEXO IV
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO /MODELO DE PROPOSTA
DISPONÍVEL PARA PREENCHIMENTO NO SITE: www.aluminio.sp.gov.br

ITEM

DESCRIÇÃO

01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
REFORMA E ADAPTAÇÃO EM 02
(DOIS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA –
COM TROCA DE PEÇAS – CÓDIGO:
2.10.08.0036-6

QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
02
........

.........

Validade da Proposta:__________________________________________
Condições de Pagamento:_______________________________________
Prazo de Entrega/ Execução:_____________________________________

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
(Edital).

EMPRESA:________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:____________________________________________
CARGO: _________________________________________________________
RG e CIC: _________________________ ___________________________
ASSINATURA: ____________________________________________________
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa _____________________________ (denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº. 36/2014, realizado pela
Prefeitura Municipal de Alumínio.

Local, ___ de ______________de 2014.

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome _________________________________________
RG nº__________________________________________
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu

________________________

(nome

completo),

representante

legal

da

empresa

__________________________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do
Pregão Presencial nº. 36/2014, da Prefeitura Municipal de Alumínio, declaro, sob as penas da lei,
que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a
___________________________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.

Local, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________
Assinatura do representante
RG nº _________________________________
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ANEXO VII- MINUTA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO E A EMPRESA
______________, PARA SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO EM 02 (DOIS) VEÍCULOS
AMBULÂNCIA - COM TROCA DE PEÇAS – CONFORME ANEXO III – PROJETO BÁSICO / MEMORIAL
DESCRITIVO DESTE EDITAL.

Processo n.º 54/2014

O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC do MF n.º
58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade de Alumínio, à Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, n.º
100, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada por seu Prefeito, o
Sr.____________, casado, brasileiro, portador do RG n.º _______________
___________________,

residente

e

domiciliado

nesta

cidade,

e

e CPF n.º
a

Empresa

_________________________________, CGC do MF n.º _______________________ e Inscrição
Estadual n.º __________________________, com sede à ______________________, n.º _____, na
cidade de ______________, representada pelo Sr. __________________________, ____________,
______________, residente à ______________________, n.º ______, _________________, portador
do RG n.º __________________ e CPF

n.º ______________________, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, com base na lei federal n.º 8.666/93 com sua redação atual, têm entre
si justo e contratado, conforme cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1

ITEM
01

1.2

A Contratada deverá executar SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO EM 02 (DOIS) VEÍCULOS
AMBULÂNCIA - COM TROCA DE PEÇAS, compreendendo fornecimento de peças e mão-deobra especializada:
QUANT.
02

ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFORMA E
ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA – COM
TROCA DE PEÇAS – CÓDIGO 2.10.08.0036-6

Os serviços encontram-se discriminados nos elementos técnicos constantes do AnexoIII
referente ao PROJETO BÁSICO/MEMORIAL DESCRITIVO.
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CLÁUSULA 2 – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1

A Prefeitura pagará à contratada R$ _______________(_______________).

2.2

O pagamento será feito em até 30 dias da entrega dos serviços, após a apresentação da nota
fiscal devidamente liberada e conferida pelo setor responsável, mediante a autorização da
Diretoria Financeira que elaborará a documentação contábil pública na forma prevista na Lei
n.º 4.320/64.

2.3

A Prefeitura reserva-se o direito de descontar dos valores da Nota Fiscal, os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de
cláusulas contratuais.

CLÁUSULA 3 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
3.1

O Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA 4 – DA GARANTIA
4.1

A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir imediatamente e, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.

4.2

A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o serviço que estiver em desacordo com este
contrato.

CLÁUSULA 5 – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E SANÇÕES
5.1

Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, ou pela sua
inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, garantida a defesa
prévia:

5.1.1

Advertência;

5.1.2

Multa de 1,5%do valor do contrato atualizado por dia de atraso na execução dos serviços,
após recebimento da comunicação;

5.1.3

Rescisão do contrato, caso em que será cobrada a multa de 40% sobre o valor do contrato
atualizado, no caso de reincidência dos motivos previstos neste item e outros previstos em
lei.

5.2

Sem prejuízo das sanções previstas no item 5.1 e seus sub-itens poderão ser aplicadas ao
inadimplente outras contidas na Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA 6 – DA RESCISÃO
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A rescisão dar-se-á, desde que:
6.1.1

Ocorra falência ou dissolução da contratada;

6.1.2

Deixe a contratada de cumprir qualquer exigência ou cláusula do contrato.

A aplicação das penalidades supra mencionadas não exonera o inadimplente de eventual
ação por perdas e danos que o seu ato ensejar.

CLÁUSULA 7 – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO

7.1

Em caso de rescisão, a contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura
Municipal de Alumínio,sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa
acarretar.

CLÁUSULA 8 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
8.1

Fazem parte deste contrato, o P.P n.º 36/2014 e a proposta da contratada, constantes do
Processo n.º 54/2014.

CLÁUSULA 9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
9.1

Fica o presente contrato subordinado às normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e nos casos
omissos, prevalecerão as normas do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 10 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1

Departamento Municipal de Saúde, através de seu Diretor Administrativo acompanhará a
execução deste contrato.

CLÁUSULA 11 – VALOR TOTAL DO CONTRATO
11.1

Fica o presente contrato com valor total de R$ ____________(________________).

CLÁUSULA 12 – DOS RECURSOS FINANCEIROS
12.1

As despesas com a execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações do
orçamento vigente, a saber: 2014-261 – Vínculo 01.000.0000/01.310.0000- Elemento de
Despesa 33903900/99- Classificação Funcional 103020013 2004 para o exercício de 2.014.

CLÁUSULA 13 – DO FORO
13.1

Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvidaoriunda deste
contrato.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor
e forma, para valer como bom para todos os fins e efeitos legais, na presença de 02 (duas)
testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, ____ de _______________de 2014.

PREFEITO

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_______________________
RG

____________________
RG
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