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(cru2es) e palavra (ambulância) no

câpô, vidros laterais e vidros traseiros;
Bem como, as marcas do Ministerio da
Saúde, Governo Estadual e Sêcretaria
de Saúde - PA.

CLAUSULA SEXTA. DA DOTAçÂO ORçAMENTÁRIA
6.1 - As despesas deconenles da execução do objeto coneráo à conta:
Dotação Orçamentária: 8289
Elêmento de Despesâ: 449052
Fonte de Recurso: 0103 / 0301 10149 I 0349 1010í / 0303

cúusuLA sÉilMA - AcErrAçÃo Do oBJETo
7.1. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificâçõês
mínimas constantes nos Anexos do Termo de Referência e à proposta da licitante
presente no processo 20211163887;

7.2. O produto deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de produção

atual do fabricante, e em perfeitas condições de uso;

7.3. O produto deve ter garantia mínima de 12 (doze) meses;

7.4. A proponente deverá indicar expressamenle na proposta o nome das empresas
rêsponsáveis pela garantia e que prestarão o sêrviço no Estado do Pará, com os

seguintes dados: razâo social, CNPJ, endereço com CEP, número de telefone e de
fax, endereço eletrônico (e-mail), se houver, e nome da pessoa responsável para

contato;
7.5. A garantia terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus

adicional para a SESPA;
7.6. Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito, por

correio eletrônico ou por telêÍone, obrigando-se a empresa a atendê-la no prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, câso tenhâ que retirar os produtos das
instalaçôes do usuário, deverão substituÍ-lo por outro de igual especificação e serem
devolvidos em até 72 (sêtenta ê duas) horas conidas, em perfeitas condições de uso

e sob as mesmas condiçôes contratuais;
7.7. Juntamente com documentos exigidos para habilitação que não estejam

contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos,

via fac-sÍmile para o número (91) 40064869, ou para o endereço eletrônico
cpl@sespa.pa.gov.br, em até 1(uma) hora, contadas a partir da solicitação do

Prêgoêiro, deverão ser êncaminhados;

7.8. Forma de Pagamento: Nota de Empenho

CLÁUSULA OITAVA- DO PAGAMENTO
8.1 - O pagamento será creditado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
deÍinitivo, em favor do Contratado por meio de ordem bancária em conta corrente,
devendo para isso ficar explicitado na nota fiscaU fatura, o nome/número da agência,
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
8.2 - Será pÍocêdida consulta antes do pagamento a ser efetuado à contratada, para

VALOR GLOBAL R$
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veriÍicaÉo da situaçáo da mesma, relativamente às condições de hâbilitâção exigidas
no Pregão, cuios resultados serão impressos e juntados aos autos do pÍocesso
próprio.

8.3 - Caso haja aplicação de multa, o valor será desmntado de qualquer íatura ou

crédito existente no órgão contratante em favor da contratada. Caso a mesma seja

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.

8.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota Íiscal/fatura, por

culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva
reapresentação.

CúUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO
9.í - Caberá ao seMdor dêsignado pela chefia do Almoxarifado Central da SESPA
(Divisão de Patrimônio) rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não sejâ

comprovadamenle novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitâr a sua

substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no
prazo máximo de O2(dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do

material também em O2(dois) dias após a comunicação do servidor;

9.2 - A presênça da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a

responsabilidade da empresa contratada.

cúUSULA DÉCIMA - DA SUBGONTRATAçÃo.
10.1 - A Contratada não podêrá subcontratar, ceder ou transÍerir, total ou parte alguma
deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA VIGÊNCIA
11.1 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua

assinatura. Entretanto, a contratada obriga-se a observar as mesmas condições
estabelecidas no contrato inicial durante o período da garantia dos produtos.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs SANçÔES APLICADAS
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Secretaria de Estado de

Saúde Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes vencedores as

seguintes sanções:

12.1 -Advertência, que será aplicada através de publicâção no Diário Oficial do Estado
- DOE, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante

apresenlê justificativas para o atraso, observando-se o dirêito constitucional ao

contraditório e ampla dêÍêsa;
12.1.1- O,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, no descumprimenlo das
obrigaçõês assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30'(trigésimo) diâ, sem
prejuízo das demais penalidadês.

12.1.2 - O,4o/o (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso, no descumprimenlo
das obrigaçôes assumidas, sobre o valor do inadimplêmento, até o 30'(trigésimo)
dia, limitando o percentual de (í 0% de por cento), sem p§uízo das demais
penalidades.

12.'1.3- Multa indenizatória de 10Yo (dez por cento) sobre o valor do contrato, na
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hipótese de inexecuÇáo total; e de até 10% (dez por cento), em casos de

descumprimento parcial do contrato, calculado de forma proporcional ao

inadimplemento e aos prejuízos dele advindos.

12.2- No caso de atraso de entrega ou inexecução do contrato superior a noventâ

dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das pênalidades

previstas na Lêi de Licitações;

12.3- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do
pagamento eventualmente devido pela contratante, ou ainda quando for o caso,

cobrada judicialmente;

12.4- As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando

o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa

contratada, por escrito, no prazo máximo de dez dias e aceito pela contratante;

12.5- Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a

préviâ defesa, aplicar à contratada, as seguintes sanções:

12.5.1- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

12.5.2- DedarccÂo dê inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a contÍatada ressarcir a Administração pelos prêjuízos

resullantês e após deconido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

12.6 - As sanções serão obrigatoriamente registrâdas no SICAF e, no caso de
suspenção do direito de licitar, a contratada deverá ser descredenciada, por igual

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais
cominaçóes legais.

12.7- A multa aplicada após regular processo administrativo deverá ser recolhida no
prazo máximo de dez dias, a contar da data de recebimento da comunicação enviada
pelo contratante.
12.8- O termo inicial para incidência de qualquer das penalidades estipuladas será a
data fixada para o adimplemento, ê o termo Íinal será a data do eÍetivo pagamento

desta.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.'l - Da penalidade aplicâda caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou

a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a
mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUçÃO C OI RESC§ÃO
14.'l - A inexecuçáo total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as

conseqüências contratuais, dê acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lêi no

8.666/93 ê alterações posteriores.

14.2 - Os câsos de rescisão serão formalmente molivados nos âutos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.
'14.3 - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamenlada da autoridade competente.
14.4 - Quando a rescisão ocorrer c,om base nos lncisos Xll a XVll do art. 78 da Lei no
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8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos

devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
'14,5 - Ocorrendo impêdimento, paralisaÉo ou sustação do Qontrato, o cronograma de
execução será pÍonogado automaticâmente por igual tempo.

14.6 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contraluais acarretará a retenção
dos créditos deconentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao
Contratante, além das sançõês previstas neste lnstrumento.

14.7- O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) lndenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA. QUINTA - DoS cAsos oMlssos
a. A execução do presente Contrato, bem como os câsos omissos, regular-se-ão

pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-
Ihes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposiÇóes dê Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal no 8.666/93,

combinado com lnciso Xll do Artigo 55 do mesmo diploma legal.

cúusuLA DÉcrMA€ExrA - DA puBLrcAçÃo

16.1 - O Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário
Oficial do Estado (DOE), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA§ÉTIMA- Do FoRo
17.1 - As partes elegem o Íoro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém.
para dirimir quaisquer dúvidas OUE Suro irem n a execu do Dresente lnstrumento
17.2 - E, de assim haverem entre si ustado ea

contratado. lavrou-se o oresente contrato em 2 (duas) vias, para todos os Íins de
direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas.

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS
Secrelário Adjunto de Gestáo Administrativa

Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordênador de despesa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Teslemunhas:

2a

CPF
RG:

CPF:
RG:

Belem - PA de de 2021.



104

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 063/SESPN2O21

(Processo Administrativo n' 2021/163887)

ANEXO V
(MoDELO)

DECLARAçÃO DE VíNCULO, NOS TERMOS DO TNCTSO il DO

ART.9" DA LEI FEDERAL 8.666/93

(RAZÃO SOCTAL DA EMPRESA) , CNPJ/MF n.o

sediadâ (endêreço completo), declâra, sob as penas da lei,

de que entre os dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou empregados da

empresa não há dirigente ou servidor da Sêcrêtariâ de Estado dê Saúde Públicâ do

Pará - SESPA.

Local, data.

Assinatura do Representante Legal
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 063/SESPN2O21

(Processo Administrativo n' 20211163887)

ANEXO VI
(MODELO)

pE6r-AR/ÀÇÃO DE ATENOTMENTO À NORMA DO
lNclso »oflt Do ARTtGo 7" DA coNsTtTutÇÃo FEDERAL

À Secrelaria de Estado de Saúde Pública-SESPA

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 063/SESPN2O21

A empresa (Raáo Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua

, ho _, (Baino/Cidade), através de seu
Diretor ou Representante Legal, (Nome/Cl), declara para fins do inciso XXXlll do artigo
7'da ConstituiÉo Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, no 20/98,
que não êmprega mênores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

em de de 2021

I Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

I Dados da Declarante
Razão Social e
Carimbo do CNPJ l
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GOVERI{O DO ESTADO DO PAú
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚ8LICA

GABI}IETE DO SECRETÁRO

oFict0 lto 07â,2021 - CPUGAB/SESPA

Belêm, 10 de Dezembro de 202'l

fuaunto: ÂutorizaÉ paG Âdos& do ltem 03, reíeÍente à Ata de Registro ds PÍBços n0 077f2021, do Pregão
Eletônkn SRP n0. 063iSESP{202í, conÍoÍrne PÍocesso PAE no.m21113 220.

Exmo. PreÍeito,

Em atenção ao otlclo n0 3372021, Íecebido nestâ Sêcíêtâria de Saude Publica do Estado do PaÉ -

SESPA, solicitado sob o PÍocesso no 2021113U220 - via PAE, ampamdo pelo Dscreto Federal 7.892 de 23 de

Janeiro de 2013, aí 22, parágrafo 1o e I, AUTORIZO a adarâo à Ata de Reglrtro de Preços no 07712021,

rs{erênto ao Pmgão Eletrônlco SRP n0,06US$PM021, cuio obieto é o Regisbo de preços para aquisi;ão de
VEICULOS AMBUúNCIA TlPo '4", 'B', 'C' e 'D" pela SESPA, de acoÍdo com as especilicaçôes e quantitlades

constrntes do Anexo l-4, que intêgram o Edihl do CeÍtame.

lnÍomanos que o Compomilontê FoÍnecedor - Empresa CK§ coMÉRcD DE VEICULoS LTDA., da

rebÍida Ata de Regbüo de Preços, ACEITOU o psdldo de AdBão da ProÍêltuÍâ Munlclpal de l{ova §anta
BáÍb.ra-P& conÍoÍme documento apensado neste Pocesso.

Dosla h'rta, seguo om anexo, ópia do Edital do ao Pregão Elebônico SRP no. 063/SESPN202í e ópia
da Ab de Regisbo de PleçG no 0772021 asinada pelas Partes oa respectiva Publioâção em Diário Ofcial do
Estado.

Atenciosamente,

RODOV
SecretáÍio de Estado de Saúde Pública

Trave§sa Lomas Vd€nün6, n' 2í90, Balno do ilerco, Belêm - PA, CEP: 66.093677.
rd6!rírc.d.r a. *.-Errsilt'c1aêtg5p1p&g39.!Íi.!D'5680!Í,,7!6

co!flr., àü.e,icrd.d.,ff."::.".".:tr.,.ffi§§úEdiffi;.",...,"1;1b!/và1td.é.o-pÍô,oco10

t6

Ao Exmo. Senhor
CIâUDEMIRVATÉRO
Prefaito
Preíeitura Municipal de Nova Santa Báóara
Rua Wdhedo B llones, 222 - hntro, Nwa Santa BâÍbara - PR, 86250ü0.
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t. ito llotoêolo: 2o2tlt7ta27' à.e/É.qu.oct.t: 21
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Zimbra

Zimhta

10 8
caroline.melo@sespa.pa.gov.br

Re: Solicitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (Ofício no
337 l202l), para Adesão à Ata de Registro de Preços.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: çBl@sespa.pagov. br
Data: 24 de novembro de2027 17:12:45 BRT
Para: cks <çks@cksgrupocolo-.br>
Cc: atas cpl < atas.cBl@sespapageubr>, cpl <cp!@sespÀpg.gov. br>
Assunto: Solicitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
(Ofício no 3,37 l202l), para Adesão à Ata de Registro de Preços,

Prezado(a) Representante da Empresa CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA.,

Considerando a existência da Ata de Rêgistro de Preço no O77 1202í.,
decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços no
063/SESPA/2021, junto a esta SESPA.

Em atenção à solicitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, para Adesão do Item 03 da referida ARP desta SESPA, cujo objeto
é o registro de preços para aquisição de VEÍCULOS AMBUúNCn nPO'n'1

anexo.

https/mail.p8.gov.br/h/printmessage?d=229ôs&tz=Americâ.isao_PauloAxim=1 1t2

D,e : Atendimento CKS <atendimento@cksgrupo.com.br> Qui, 25 de nov de 2021 12:43

Assunto : Re: Solicitação da Prefeitura Municipal de Nova @L anexo
Santa Bárbara (Oírcio no 33712021), para Adesão à
Ata de Registro de Preços.

Para : Operacional CKS <operacional@cksgrupo.com.br>,
cpl <cpl@sespa.pa.gov.br>

Segue ânexo ofÍcio de aceite, confonme solicitado.

Em qui., 25 de nov. de2O2l às 09:12 <Arcftleigna.!@lks9ru@.cOmóI> escreveu:

Tendo em vista os itens 5.2, 5.3. e 5.4, da Cláusula 5. DA ADESÃO À ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, da Ata de Registro de Preços no 07712021 ,

referente ao Edital do PE SRP no. 063/SESPA/2021 , consta:
"t...1
S.2.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de .Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não p§udique as
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obrigaçõês anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
5.3.4s aquisiçôes ou contrataçóes adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de regisho de
preços para o órgáo gerenciador e órgãos participantes.
5.4.4s adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos náo participantes que eventualmente aderirem.
t...r

Consultamos Vossa Senhoria sobre a BAssibilidAde__dejulonzaçãA_pAIa
Adesão,--ora--SqlicitadA_pela Prefêitura Municipal-jeje_lfgya-§anla
Bárbara, à Ata de Rqistro de Preços no 07712021, referente ao PE SRP no.
063/SESPA/2021.

Por oportuno, solicitamos que o retorno do pleito seja oficializado e enviado
para os E-mails: cpl@sespa.pa.gov.br ou atas.cpl@sespa.pa.gov.br.

Atenciosamente,

Caroline Melo
ATAS/CPUSESPA
(91) 4006-4274

Lorena Bispo
Assistênte Administrativo

trK5
Crupo

Tel. : +55 77 39Ot-7:41
Whatsapp.: +55 71 98521-1118
atendimento@e Is grup!-gqÍn _br.

Resposta do oficio de adesão - 
^RP 

77-2OZl PE63-2021 - NOVA SANTA
- BARBARÂ PR.pdf

150 KB

https://mail.pa.govbí/h/printmessage?id=2296s&tz=America/Sao_Paulo&dm=1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1311212021

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a adesão a Ata de Registro de
Preços n" 0771202'1, referente ao Pregão Eletrônico n' 063/SESPA/2021 , da
Secretaria de Estado de Saúde Pública, entidade pertencente ao Governo do Estado
do Pará, tendo por objeto a aquisição de um veículo ambulância tipo A, para que
seja verificada a possibilidade de inexigibilidade de licitaçáo.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

o
ipal

c
unt

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 111
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CoRR.ESPONDÊNCIA TNTERNA N' 15O/2O2 1

Nova Santa Bárbara, 13 I 12 I 2021.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aqulslção de veículo ambulância.

Senhora Contadora:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Elaine dos ntos
citaçôes

RECEBIDO:

L
Se

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, S 43.3266.8100, E] - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamenlária pâra aquisiçáo de veÍculo ambulância tipo A, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, num valor de R$ 245.000,00
(duzentos e quarenta e cinco mil reais). Conforme informado pela Secretaria
Municipal de Saúde, as despesas seráo custeada com recursos da fonte 336.

Atenciosamente,

DATA: _/ _l 

-



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 13 de dezembro de2021 .

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' '150/2021 que

solicita DotaçÕes Orçamentárias para aquisição de veículo ambulância tipo A, encaminhar

'v relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Cam Almeida
Contadora

lYruz"ZRecebido por:
data

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8'100 C.N.P.J. N.ô 95.56í.080/000160
E-mail: pmrsbri'nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

(a
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De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1411212021 .

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Saúde, solicitando que sejam tomadas todas as providências necessárias para

adesão a Ata de Registro de Preços n'0771'2021, referente ao Pregáo Eletrônico n"
063/SESPA/2021, da Secretaria de Estado de Saúde Pública, entidade pertencente

ao Governo do Estado do Pará, tendo por objeto a aquisição de um veículo
ambulância tipo A, num valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil
reais), sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de
previsão orçamentária.

lnformo ainda que houve autorizaçáo da SESPA para referida
adesáo e anuência da empresa detentora da ata.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri na Ludi
Seto ço

Rua Wdfiedo Bittencouí de Moracs, 222 - Cep. 86250-000 - Fonc/Fax (043) 326ó.8100 - C-N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Ba.bara - Paraná

os San

CS

CoRRESPONOÊLC|A tHteRHn
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Processo de Adesão ata de registro de preço.

Objeto: Aquisição de um veículo ambulância Tipo A.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo para

adesão a ata de registro de preços ne 77/2027, referente ao pregão

eletrônico ns 063/SESPAl212t, o qual tem por objeto, a aquisição de

veículos ambulância Tipo A, B, C e D, pela SESPA.

O processo veio a esta procuradoria instruído com a correspondência

interna da Secretaria de Saúde do Município, com informação de que o

veículo será adquirido com recursos de Emenda Parlamentar ns 30840002,

que já se encontra devidamente depositado em conta.

Justifica que o veículo é essencial e urgente para manutenção dos serviços

básicos de saúde, pois o município não conta com qualquer

estabelecimento hospitalar e todos os pacientes são deslocados para os

centros referenciados, em especial: Cornélio Procópio e Londrina.

Relata que o município não tem obtido sucesso em licitações para compras

de veículos básicos e o procedimento de adesão agilizaria muito a aquisição,

inclusive num custo bem vantajoso diante das oscilações de mercado.

Primeiramente, cumpre registrar que a análise realizada neste parecer se

restringe aos aspectos ju ríd icos acerca da possibilidade ou não de se efetuar'
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a adesão a ata de registro de preços pretendida, estando totalmente

excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e ou

discricionário, cuja avaliação não compete a este setor. Ressalte-se ainda,

que a análise em comento tomou por base apenas os documentos

acostados pelo setor de licitações, concernentes a: solicitação da secretaria

de saúde, proposta de aquisição de equipamentos deferida pelo Ministério

da Saúde, ofício encaminhado ao órgão detentor da ata de registro,

manifestação da empresa vencedora do certame concordando com a

adesão, ata de registro de preços ne 77/2027, publicação no diário oficial

da respectiva ata, edital do processo pregão eletrônico ne 63/2O2USESPA,

ofício ns O75l2O2! do órgão gerenciador autorizando a adesão.

Passemos a relatar: o artigo 15, § 1e da Lei de Licitações (8.666/93),

regulamentado pelos Decretos Federais ns 3931/01 e 4342/02, nos

apresenta a modalidade de Registro de Preços. Essa modalidade consiste

em um cadastro de produtos e fornecedores selecionados através de

licitação para contratações sucessivas de bens e serviços e é através desse

instrumento chamado "Ata de Registro de Preços" que a administração

sempre que precisar de um produto ou serviço recorre.

Já o efeito "carona" é a contratação baseada em um registro de preços

(licitação) vigente, mas que foi realizado por outro órgão público, ou seja,

que não tenha participado originalmente da licitação.

Assim, o art. 8e do Decreto Federal ne 3931/01, menciona a possibilidade

da utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades que não

participaram da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA

Mas no Estado do Paraná, a adesão ao registro de preços também foi

prática refutada pela Corte de Contas, diante da ausência de previsão legal

na Lei Geral de Licitações - Lei ne 8.666193, para sua adoção, como pode

ser observado no excerto do Acórdão 984/2OLL TCE/PR Pleno: "não é

possível à Câmara de Vereadores aderir a licitações realizadas pela

Prefeitura Municipal porque, para isso, seria necessário existir previsão em

lei nacional, emanada da União, nos termos do inciso XXVII do art. 22 da

Constituição da República". Em outras oportunidades o TCE/PR respondeu

pela impossibilidade de adoção do referido procedimento, através dos

Acórdãos 98612071e 1344120tt, ambos do Plenário e Acórdão 756712016

da Primeira Câmara.

Dessa forma, resta permitido a qualquer órgão e entidade que não tenha

assumido, na época própria, a posição formal de Órgão Participante, a

utilização da Ata de Registro de Preços - daí a designação "carona".

Tal utilização, porém, não se dá de forma plena, como ocorre com os órgãos

inicialmente admitidos com Órgãos Participantes, em vista de a "adesão"

ficar sujeita às seguintes condições:

Com a nova Lei de Licitações, Lei ns 14.73312027, nos §§2e a 8s do art.86,

se incorpora em ato normativo primário a possibilidade de adesão tardia à

ARP, assim como historicamente previsto no art.8s do Decreto Federal ne

3331/2001e no art.22 do Decreto Federal ne7.89212013.
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a) apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em

situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço

público;

b) demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os

valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da NLL;

c) prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do

fornecedor.

Feitas as considerações acima, e cumpridos os requisitos legais previstos na

legislação de regência, encaminhe-se a autoridade superior para decisão de

oportunidade e conveniência quanto a continuidade do processo adesão a

respectiva ata de registro de preços.

Nova Santa Bárb , 16 de dezembro de 2021.

rmen Cortez Wi c n

Procuradoria Jurídica

Atenciosamente.
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 398/202í

DATA:20112121

ASSUNTO: Justificativa Aquisição de Veículo Ambulância Tipo A

O veículo Amblunoia- Tipo "A'é essencial, para garantir o translado dos

usuários atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos de urgência, que

são encaminhados para o Unidade básica 24hs ou para o Hospital de referência do

municÍpio, este veiculo proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na

qualidade dos serviços oferecidos, segurança aos usuários, sêgurança dos trabalhadores

da saúde. Temos uma populaçâo de 4.200 habitantes, que possui 539 idosos e desses

55 idosos estâo acamados, com cerca de 600 habitantes hipertensos sendo que 87

destes com alto risco. Ainda a que se considerar o número de gestantes e aqueles que

podem necessitar desse transporte em caso de emergência. O município de Nova Santa

Bárbara-PR, está distante de 70 a 120 km de dos principais hospitais de referência, e

que como maioria dos municípios dispôe apenas de serviços básicos, a aquisição de

uma nova ambulância trara redução significativa no tempo nesses percursos, mais

segurança e agilidade nos transportes de pacientes que necessitam deste tipo de

serviço.

Mediante autorizaçâo desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito

aquisição de 01 (um) Veículo Ambulância Tipo A Zero KM, de acordo com a

especiÍicaçâo técnica da Proposta no 058854.89600/1210-01 em anexo.

1

Atenciosamente, I

R na Souza
de SaúdeSec

?o lz r ?o?
ome Data

Recebido por:

Rua Antonio Jaoquim Rodrigues no 549, a(43.266.8050) CNPJ no 08.854.896/0001-88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa Báíbara - PaÍaná
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Pesquisa realizada enlre 20112/2021 14:1O:18 e20/1212021 14:20:43

BElatóíio gerâdo no dla ?Or12l202l 142AD3 {lP 177.92 7158i

Em conformidade com a lnst.ução Normativa No 65 de 07 de Julho de 2021.

IIEM I: AMBUúNCIATIPO A

PREÇOS /
PROPOSTAS

OUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

BS 264.957,60

TOÍAL

Rs 264.S57,60

PreÇo CompÍas

Governamentâis

l

3/ 13

2

Vâlo. Unitáíio

Valor Unatáíio

R$ 26a.9t/,60 (un)

Ô.gão Público

PREFEIÍURA MUNICIPÂL DE PÁRANACITY

PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA AURORA

N'PreSão:452021

UASGrqgr/43

NoPreqâo:532021 07/10/2021

UASG:987965

Data

LiciraÉo

19t1012m1 R§ 253.450.00

Rs 246 422.80

ldentiÍicaÇão

Preço 
óroào Púbtrco

Público

1 PREF€ITUBÂ MUNICIPAL OE GENERAL CÂMARA

ldentificaÇão

oo1u2021

Data

Licitação

27nAnozt Rs 295.000,00

Rs 249 936,40

Vâlor Global: RS 264.957,60

l,lediana dos Preços Obtidos: RS 253.450,00

Detalhamento dos ltens

Rolatóíio gÊr"âd, r|o di6 2cy1212ü21 14:24:03 (lPt 177.C2.7.15a)
Código Validação: JXlk08783Rm)6OlOcgsdüÍlí F4FSHlstcmlBcZErAtqZl pthrKzohArlszqohosst
hÍpr r{nr.ban6odeprecas.com.br/CeÍtifi cacbAltanticidadê?
token=JXlkoSTA3RmSDlOCSsdÀfllF4FBHIskCmlBcZErArqzlptlwlcohArlszqohoSst 1/13

Relatório de Cotação: cotação At\4BULÂNCIA

Método Matemático Aplicadoi Média Aritmetica dos píeços obtidos- Píeço calculadocom base na média arilmélica de todos os preços

seleÇionados pelo usuáí;o pa.a aquele determinado ltem.

.,Ltnq,ão tb tâld eshnatu'

Médiâ dos Preços Obtidor B§ 264.957,60

ffi



ObseÍvaçào

Preço (Compíâs Govêrnâmeniais) l: Medianâ dâs Propostas Finais

ht tan 5.6iN 65 ú o, * -rllo.le 2021

ór9ão

obiêto

PREFEITUBA MUNICIPAL DÉ PARANACITY

Âquisição de uma Ambulància nova, tipo furgâo. zêÍo km, priÍneiío

êmplacaÍnento. arlo íyrodêlo dê fabíicaÉo 2021/2021. e dois veiculos dê passêio.

zeío lm, pÍinteiro eínplacaíÍEÍrto, ano rnodelo de Íâbt'càção 2021 nO21 ..

FiChêiÍO . ÂMBUúNC|A FURGÂo, LONGO, ÍETO ALTO, NOVÂ ÍlPO A VEíCUIO

indicâdo para súpone básico de vida, ou seja trânsporte de pacimtes clm risc!
devida, mas sem a necessrdadê dê intêNençáo clinica locâicom as seguiôtes

câracterísticas: Veículo 2êío (m; Ano fabíicaÇáo/rnodêlo mhmo 202112021,

priíÍÉiío êínplacaÍyÉnto, voluÍÍE total de I 0m'. potém,ê mÍnfitâ de 'l 30 c1.

coínbustivel diêsel; rÍlotoíizâÉo mhima 2.2,4 cilindíos. PBÍ minimo 3.500,

cámbio ÍÍÉnuêl de 6 mâíchas. Íreio â disco em todâs as rodas. sisteííla que

integra ABS (ev|ta o travamento de rodas Íiesmo em frenagens bÍuscas);

direÇão hidráulica ou elétrica; Equipado cúm lodos os equipâmê os dê séíiê não

especiícâdos e exgidos pelo CoNTRÀN;vdíos e rÍavâs elélrbas;tamuê dê

combuslível mlnrmo 70 litrcs, rodes am âÇo e pneus de raio 1 6, aí condicionado

duplo; Rado MP3 com eot âde IJSB cú dois aúoíâlãntes; Faíóis de neblinê;

coí bTanca. EOUIPADA Ê TRANSFORMADA EM ÀMBUúNCIA DE SIMPIES

ÊEMoÇÀO: observaÉes: Descritivo íeduzido, íÍÉdiante as clnfiguÍaçóes de

sisteÍÍÉ de prêgão eletÍônico comgrâsNel. sendo a descriçào completa no têÍírú
dê reÍêíência anexo ao edital, configuraFes miniÍrôs e detalhes tecnicos, ôo

edtal

RAãO SOCIAL DO FORNECEDOR

OPEN VEICULOS LTDA

Datâ:

Modalidadê:

SRP:

ldentificaçáo:

Lote/ltem:

Âta:

Fonlêi

Ouanüdadei

Unidade:

UF:

19/l0/2021 ty9:00

PÍegão Elêtrônico

NÃO

N.Píe9âo.452021 / UÂSC:98r7 43

Link Ala

wr,Y\{.comprasgovernamentâis-qov

br

l
Unrdade

PR

CNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 240.000,0004.67 5.1 47 tOOOl -32
*VENCEDOR *

Maíca: RENÀI LÍ
Feh.icenle: RENAULT
Modclo: M^STEÂ L2H2

oGscriÉo: ÂMBUúNclÁ FURGÂo. tol.têo, lEfo Â1T0, NovÂ ÍlPo A vabulo iÍúicâdo paía §úpoíê b6sico d€ údâ, orJ sêr. tíanspone dê pâcieôtes com Í isco

dê vida. maB sêm a nêcêasidedê de inteÍvênçào clinica local cffn âs seguintes cârâcteÍhticas: Vêtub zeío l<m; Am tabric.çãor'modêlo mlnimo 2021/2021. pÍi
mêiro êmplãcamentq Volume lotel de I Omr; potênciâ mlÍ ma de 130 cv;combusti€l dies6l; motoÍiraçãô mhima 2-2.4 cilindms. PBT míoimo 3.500. câmbio m

ânual ê 6 maíúas. íieio o disco em lodâs as rodes; sirtemâ qur iírêgrâ ÂBS (erita o tÍâvamento dê Íodas rnêsmo am Írenagefls kuscasl diíêçào hidráulica o
u elétrica: Equip€do cú todos o3 €quipâhentos rle séÍiê náo especificâdos e êrigidos pêjo CONTBAI{; üdÍos ê travas elétíÍ:aq tanqE de combuslt €l mínimo
70 litÍos, rcdas em sço ê pírêus de raio 16, ar clodicionado duplo: ffâdio MPs co.n cntrarh USB com (bis 6utcíalantrsi Faí(ts d€ íEbline; coí b{anca. EQUIPAD

^ 
E TBANSFoRMÂDA ÉM ÂMauúNCtA oE stMPLEs BEMoÇÀo snôlizaôr âqisrbo e ú§uál. t,po b6íà linêar ch lêds ê siíene elêtrónicâ de 100 watls .b potÉ

ncia; lSdamado !êÍmo acústico a s€í an$alaab mtra o íêyêstimênto ê o chapêaíneoto orúiml do Éhio. íôrtstidraíto intaím em malêíiâl toGlínêôlê lôvavel,

ê todo3 os mateÍiais deyeflr e.tar em confoÍmi{rêdê com a íesdúaâo do Co.rtÍân Âêsolucáo No 198. dê 29 de Julho de 201 4, piso coíipênsâdo mvd íevêstido e
oÍÍi mstêíiai lalo vin,l oú simalaí êm cor dàra, sem êmêndas ê â,tâ rês istênciâ, lavável, impermeávêi, enrideíâpânte mesmo quã ndo môlhâdq protêç6es em a

@ imxidável nos locàig dê desêsnso das rodâs da mâce no piso e m6 locôis (ràÍôilrcq!ê e soleiÍâ dâ poatâ lÍâsêiÍa), ondê os És da môce râspêm. para pÍole

ção ê todqs êstes êlêmentos: Baít@ do assEtênte com poltÍoíis ân€Iôínics Íirs com cintG de segulaÍsgi banco baú lâteíâl psra 3 pessoEs com cintos de sê9
urânç5 iíúivi(tual; Ínacâ Íelíálil & alumiôii, coín colcào.Élê ê cintos dê sêguráÍrcp: lluminâção inlêíns coín 4 lumináÍia3 lêdB: §istemã ch origênro com supoítê
para cíiíüío de ílo mhimo 16 lilrcs: irstalaçào de un cilin(Eo dê o*têniô dê Í|o mínirno I 6 litÍo6 coír yáhula e maoômêtío: a.gua d€ orqÉ$lo dê 03 ponras c-o

m iur6rnêllo, asiradoÍ a uÍnidficâdoc insralaÉo dê 0l suporte paÍa soÍo Íixado no bâlâústrêj bâlaústrÊ füâdo no lato; ioslalaç.ào dc 0l vêntiladot/etaustori
môêis torlrs eín compeosâdo naval q, fibra (h údro (úô s€Íüo âceito aglomêrsdo ou MDF nâ clnstíuçào). FORNECIMENTO DE VINIL aDESIVO PARA GBAFI

SMO DO VEÍCULO. COMPOSTO POR CRUZES E PALÁVM'AM8UúNCIA'NO CAPÔ, VIDBOS I.ATEFÂIS E YIDÊOS TRÂSEIROS ASSIM COMO ADESIVÀDACOM

o 8ÀASÃ0 D0 MUNrCíptO OE pÁBANACrry. p8Azo DÊ ENTREGA 60 (SESSENÍÀ) DÍAS CoRBTDoSÂPóS AUTORTZÂÇÃO DE FORNECIMÉNTO. MABCA E MOD

ELO: aENAULT MASTER l2H2

Eit6do
PR

EndêíêÇol

Àv eRÂsL I 339

ffi Código Validação: JXlkoST63Rm6DlOcg6dlifll F4FSHlskcmlBcZErAlqZlpttwKzohAÍlszqoho55t
http J^vyJw.baÍrcodepíêco3.com.br/Ceítif cadoÂ!!ânücic,âí16?
|oron=JXlk0878:]Rm)6OlOCgBdií/í F4FSHlskcm lBcZEÍAtqZl pthítcohÂrlsz qoho55t

Íêlêíonê:
(45) 32r8-3000

2l 13

120
Item l: AMBULANCIATIPO A

Preqo Estimado. BS 264.E57.60 (!n) Peícentual: Preço Eslimado Câlculado: RS 264957.60 M&ia dos Píeços Obtidos: FS 264.957.60

Ouantidade

I UÍtidade

DescÍiçâo

ambuláncia fuÍqão, longo, leto aho, nova tipoa, vêÍculo indreado pâÍa supdle básico de vidâ. ou seja trânsponede pacientes com

nsco de vida, mas sem a necessi{râde de inteÍvenção clinica localcom as sêguintes caíactêrlslicas veículozeío km âno fabricaç

âolÍnodelo mínimo 2021/2021, p.irneko emplacaínento, volume lotâl de 10m3; potência mínima de 130 cvj combustível diesel, mot

oíazaqâo mínima 2.2,4 cilindros, pbt mlniÍÍo 3 500, câmbio manuâldê 6 rnarchâs. fíeo a disco em todas âs rodas; sistema que inl

egÍa abs (evitâ o travamenlo de íodas mesmoem íenaqens bÍuscas); direÇão hidráuiicâ ou eléÍica; equrpado com todos os equip

ameôtos de série não especif,cados e exigados pelo contran, vdíos e tÍavas elétÍicas; tanque de coanbuslível mínirno 70 litaos, íod

as em aço e pírêus c,e Íâao 16, âr mndicionâdo duplo;Íadio mp3 com entrada usb com dois ado-falanles; fârás de neblinâ;co. br

anca. equipada e tÍânsformada em âmbulànciâ de srmples ÍemoÇào: observa@esr descritúo Íeduzido, mediante ss mnfigurações

de sisteína de prêgão eletíóôÊo mmprâsnei sendo a descrição completa no lermo de reÍerência anexo âo editô|. config,Jaâçôes

mínimas e detâlhes técnicos. no edital.

Descíição:

Rs 253 450,00

Cidâde:

câscavel



lzt
VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 244.900,00

Meíca: RENAUT/ MÂSTER L2H2

Fabricante: ÊEMUT/ MAST€R L2H2
MOdêIô- RENAUT/ MASTER L2H2

Oêscriçáo: Âmbulância fuÍqào, lonqo, leto alto, nova tipo a, vebulo iodicado paÍâ suponê básico ch vida, ou sêrâ transpone de pacientes com risco de vidâ, ma
s sem â nêcêssidadê dê interuênçáo clinrcâ locálcom âs sÊguintes caracteísticas: velculo zeÍo km;ano íabÍrcaÇão/modêlo lnÍiimo 2021/2021, píimêúo empla
camento. volume lolal de 'lom,i potência mÍnima de 130 cv; coínbusllrêl dÉsel; motoírzâç5o mín;mâ 2.2,4 cilindros, pbt mÍnimo 3.500. câmbio mânuâldê 6 mâ
rúas. íreio a úsco em todas as rodas: sslema que anlegaa âbs (ev a o tíavamênlo de rodas mesmo eín fíenâgÉns bíuscâs); dreção hidráulica o{J elélÍlca: equi
pâc,o com iodos os êqu,pâmantos d€ séíiê nào êsp€eificados a eragidos pelo co.tísn; údíos e líâvas êlêlricag laÍEue de combustivel minmo 70 hlíos, rodas ê
m açp e pneus de Íaio I 6. aí coíÉicio@<,o duplo. íadio mp3 com êntÍâdâ usb com drs âutaíalanles; íaróis (b rÉblinâ; mí bíancâ Equipâda e tíansloímadâ e

m âmbuláncia ê simplês rêmoção: saírâlazâdo, ecústicô e vrsuâl. tipo baía lineâÍ dê led's e súêne eletÍônica ê 100 wans de poGncÉt isolamênto tê.mo âcústi
co a seí rnstalado enlÍe o reveslimento e o chapcamento o.iganal do vêiculo, íevêstmênlo interm êm mâtêíiel lotalmente lâvável. e todos os mâleriars devem e
staÍ êm conío,midâdê com â aêsoluçáo do conton Íasolução nÔ 498, de 29 êfllho de 2014 piso compênsâdo oaval reve§tido com marenallipo vanrlou similaí
em coÍ clâÍa, sem emerúâs de alta íe§istênca, layável. imÉÍmeável, 8nt;deííâpênte mesmo quendo molhádo. protêçõ€s em âço inoxidável nos locais de desc
ânso das rodâs da môcá no piso e íios locáis (paíâ{ioque ê sol€iís dâ poÍra úâsêiÍa). onde os És ds macs íasp€Ín. para pÍoieção dê iodos estês êlemêntos; b
ânco d, assistêntê com pol!ÍoÍrâ âôâtómÉá íirô clm cintos dê sêguÍanÇa; baÍbo bâu l6teíal paÍa 3 pessoâs coín cintos de seguÍançs individual; maêa retÍálil
dê âlumin;o coÍn colchonêlê e cintos de segurânsp, iluínrmção intêínâ coín zl lumináíos lads; sisEma alê origênio com suporiê paÍâ crlirúao dê no mhimo i 6 lrt
íosi instâlação & uln cdindro de oíg€.nD dê no mlnimo 16litÍos com válvula e maúmetÍo; Íégua de oxqéoio de 03 pontas coín fluxõmelÍo, aspnadoÍ e umidiii
câdor, inslôlação ê 01 suporte pâra soío firâô no bâlâústrê. bâlâústrÊ fixâdo no tetot instalaÇão de 0l ventiladoÍ/exaustort móvêis todos eír compênsâdo nâ
vêl ou fibrâ cle vldro (náo sendo âcehô aglomêÍâdo ou mdí m construçáo) FoÍnecimento de vinil adesivo paía gÍaíismo do veículo, composlo por cruzes e palav
tê'ambulâncla'no capô. vidíos lâteÍâs e vidros tÍâsêiÍos,âssim como âdêsivadâ com o bíasáo do municlpo de pâraMcity PÍazo dê ent.ega:60 (sêssênta) diâ
s coíídos aÉs âuloízâçáo d€ ÍoÍír€crmênlo

Estâdo: Crdâd€: EndeÍeç!: Telefone Émsil:
GO T.ndôde ÂV PRESTDENTE VARGA§',1579 (62)861&895 9l0rÍansÍoÍma.lora@qmâí.cúm

38 120.508/OOOI -04 GIO IRANSFORMADORÂ, COMERCIO E SERVICOS LTDA

r/.396.8I0/OOO].33 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICUTOS LIDA Rs 252.900.00

Marcai FIAT
Fâbíicânte: FIAT
Modelo: DUCÂÍO MAXICÂRGO 2-3 2O21l2|2r
Descrição: AMBUúNCIA FURGÃO. LONGO, TETo aLTO, NOva nPO À ve*:ulo indicâdo pâíe supons básac-o dê údâ, oo seia rrânspone de pacientes com nsco
dêt.dâ, mas s€m a n€cessidade de inleÍvençào clinica localcom as seguintes caÍacleíÍsticas: Vebulo zêro l<m: Ano lakicâçàohodêlo mínimo ?021/2021, pri

meiío emplacômeflro. Volume totalde l0m,; poténcia mínima de 130 cvj combusttuel diesel; motorizaÇão mínima 2 2.4 cilindrcs. PBÍ mÍnimo 3.500. câmbio m
anualde 6 marchâs, fÍeio a discô em todas as rodssisistema que inlegÍa ABs (eüta o tlEvamenlo de rodas mesmo êm ííenageos bruscas); direção hidÍáulicâ o

u €létíicai Equipado com todos os equipsmêntos de sériê nãoêspecificados e eigidos pêlo CONTBAN: vadí6 e t6vas elélricis: lanque d€ combustfuel minimô

70 liros, rodas em a0o e pneus de Íaio I 6, ár cüdicionado dúdo; Fadio MP3 com enraa,â USB coÍn dois autoíelantes: Farôis de neblina: c!Í branca, coôfoímê
carôctêaisticâs técnicâs

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

24,053,587/0001.65 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA

Estado Cidãde:

Câscâvel

EndeÍeço:

Áv 8fiÂstL 1406

ÍêlêÍonê:
(4O 3218-r010

Emaili
câscâYêl contâbil@Íipal com. bÍ

Marca: RÊNAULÍ
FâbÍicantê: RENÂULÍ
Modelo: MASIÊB L2H2
Descrição: AMguúNctÂ FURGÃo. toNco, TETO ALTo, NOVA TtPo a, veiculo indicsdo paÍa süpo.le bá§ic! dê vidâ, ou sejô úansporte.lê pacientes com nsco

dê vidâ, mas sem a necessidade de intervençào clinica locâlcom as seguintes cârâctêÍísticês: vêbulo iêío Km; Ano fabicaçâo/modelo mhimo 2021/2021, pÍi

mêi.o emplacâmento, VoluÍne rolâl de I 0m.; potÉíEiâ mhma dê I 30 cv; combusrlvel diesel; motoÍizaÇão mlnima 2.2 4 cilindí06, PBT mhimo 3.500. cámbio m

anual de 6 m€rchas, írelo a disco em todss as rcdasi sistema que integía ABS (euta o !ÍavêmêÍrto dê Íôdes ínesmo em íÍenaqens bíuscas): direçáo hidráulica o

u êlélric4 Equipado com todos os equipâm€ntos de séíÉ íÉo êspêcifce(bs e exagidos p€lo CONÍRÂN; vidÍos e têvas êlétricâs: tarque de combuslí/€l mÍÍxmo
70litros, Íodas em açoe pÍEUs ê raio lô ôÍ condicionado duplo. Radio MP3 com êntÍâdâ tlsg com dois âutcíalantes; Faóis de n€blina; coí branca EoUIPAD

Â E TRÂNSfORMADA EM AMBUúNCIA DE SIMPLES REMoÇÃOI Sinali2âdor acústico e visúal. tipo baía lineâr dê ldrs ê siíene êietÍônica de 100 wAtts ê potê

nciô; lsolâÍn€nto têrmo âcústrco a ser instôlac,o entrê o revesttmento e o chapeamento oÍiginal do vehulo, íev€stmênlo inteÍm em materiâl totâlmênle lavável.

ê todos os mateíiais devem ÊstaÍ em coíríoÍmidâd€ com â íêsoluçáo do Cü[ía,r RêsoluÇáo N.49a, ê 29 de Julho d€ 20]4 prso compmsado navâl Íêve§tido c
oÍn mateíial tipo vrnil ou similaÍ em coÍ clâÍa. sêm emendas ah alta Íe§rstêíEia, lavável, impêímeávÊl, ântidêírspante mesmo quâôdo molhâdo, pÍoleçóes em a

ço rmxidável nos locars de descânso das rod6s da maca no prso e nos

Eslado Cidadê: Endereço: Telefone: Emãal:

SP 83uru av NÂCOES UNIDAS, &50 04)326ç1581/04)3102-1500 wallace.moíeno@pÍoesle cêm.br

Rs 254 000.00

20.901 ,7I7IOOO1.I I BRUNISq COMERCIO E SERVICOS PARA TÊANSITO E TRANSPORTE LTDA, Rs 254 000.00

Mâíca: MERCEOESBENZ

Febricanlê: MEBCEDES-8ENZ
Modêlo: SpÍimer l0.5mr 2021
DêSCriçãO: MERCEDÊS BENZ SPRINÍÉN 116 ]O,sMt AMBULANCIÂ CONFOBME EDIÍAL AMBUúNCIA FUBGÃO, LONGO, ÍFTO ALTO, I'IOVA TIPO À VEbUIO iN

dicsdo psra supone bósicodeüda,ou seja lrsnspo.le depâciêntês com riscrdêvrdâ, mas sem a necessiclade de inl€rvençáo clinica localcom âs seguintes ca
íâcteíístrcâs: vêÍculo zêÍo Km: ano fabrjcaqãor'modelo míÂlmo 2021/2021. píimeiío emplacamentq volume totêldê lomtt polência miormâ de 130 cv: combu§
tíveldiesel; motoÍização mhrma 2.2.4 cilindíos. PBT minimo 3.500, cámbro manualde 6 maíchâs, Íreio a disco em todâs as Íodas, sislemâ que inteqíâ aBS (evi

ta o líarãmeÍttodê rodas mesmoem íÍeÍagens bíúscâ§): drêção hidíáuhcê ou elé!íca;Eqúpado com todos os equipamenlos de séíe não es9€cÍicâdos e exi
gdos pelo CONÍRAN: vidíos e traras eléricas: tanque rb combuílvêl mlôimo 70litros, rodâs em aço e pnars de Íaio 16, ar co^dcionado duplo: Radio MP3 co
m entrada USB cúm dols êúofalânres; Farói§ dê neblinaicor bíânca. EQUTPADA E TRANSFORMÂDÀEM ÀMBUúNC,Â DE SIMPLES RErrOçÂO. ObseNaçôês
Descíitro reduzido, mêdianle ãsconfigurâÇóes dê srsteína de píegão eleúônrco comprêsN ê1, sendo â descí,çto completa no teÍmo de íeferêncLa anero âo edú
â1, conÍiguraçôes mÍn,msse delalhes técnicos. noêditsl.

Eslsdor Cidade: Endeíeço: TêleÍooe: Êmâil:

SP São Pâulo Av lM PERATRTZ LEOPOLDTNÀ 1248 0 I ) 261 4-76 79l (l I ) 38739S73 a r l.belabru@gmail.ctm

Rêlená.io g€rado no db 2O12n02 1 11:28:03 ltP, 1Tl.g2.7.'t§l
Côdigo Valida@: JXlkoSTE3Rrn6DlOCo.dMrl F4FOHhkcrnlEcZúAkqZl pttul<ZohArlszqohossl
hltpr/wv,*.bancodopí6co6.com.br/Cânifi c€doÂulâolicidadâ?
tol(êíl=JXlm8783Rm)6DlOCgsdMT'lF4FOtilskcmBczErrüqzlpttwxitohÂrFzqohosst



122

CNPJ

03 093.77610001{1

RAáO SOCIAL DO FOBNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 400.000,00MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORIACAO DE EQUIPAMENTOS E

VEICULOS ADAPTADOS LTDA

Estâdo: Cidâd€:

São Peulo

Endêrêço:

AV MARQUES OE SÁO VICENTE,16]S (i6) 3329,0050

Emâili
cootroladoÍiaqeÍalc!ôlabil@gmãil.com

Preço (Comprâs GoveÍnamentais) 2: Mediana das Propostâs lniciais

DescÍição

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE NOVÁ ÀURORA

Seleção de propostâs vrsando â aquisição de I (um) veículo novo. zero km, tipo

furgào, adaptado parâ amúiància de Suporte Básim para tÍanspone de

pãcientes da SecÍelaria Munlcipal c,e Saúde, paÍa fins de apltcâÉo do Íepasse

finâncero apÍovado pela Resol4ão SESÁ 420/2021 .

Ambulância - velculo ripo furgão, âdaptâdo paÍa ambulância telo âlto para

simples íemoqào, zero km. ano/modelo 2021/2021 olr superior, cúr bÉnca.lipo

Íuígão pâía ambuláncia com no miniÍno 8m!, combusúvel lrpodiesel, potênciâ

mínima de 2.2 e 127 cv, molor 4 cilindros. câmblo manual (ou êulomálico) dê 5

ou 6 maíchâs a íÍente ê 1 a Íé, Íreios ABS a disc! nas 4 Íoclas. as quais crêvêm

seí em aço com âro de I 6' ou maior. 0 veículo deve conteÍ tâmbém as

especrficações mínimas a sêguií: a. condicionâdo duplo (cabinedo íbloíistâ ê

clmpaíimento dê tÍanspoíe de pacaentes). dÍeçaô hidráulicâ, controle de

eslâbilidâde; bancls com apolo de cabeça: taíque coín capâciclade minima de

70 litros. poíta traseara com abertura mínimã de l80o;âÍ bâ9 duplo;vdros.

taavâs e retrovisores elétricos; íádio mp3 com e radâ usB já instalâdo. 0 vêicúlo

deve viÍ equipado côm equrpa,iê os c$nfoíme discÍiminaÇâo a seguií: -

Sinalizador tipo baíô dê LEüs 'l2V cú 'l.20m'rub coín saíene êletÍônica de 0l
(um) tom; - 0'l (urnâ) ínaca com rodâs anEúlad3s; 02 (dois) súpoítes de soío;01

(uma) cadeiÍa dê íodas dobrável.... (DEMAIS ESPECIFICAÔES CONSTÂM N0

TERMO DE REFERÊNCIA DO EDIÍAL),

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Data:

Modâlidâde:

SRP:

ldentificáção:

Lole/ltem:

Ata:

AdjlldicaÇáo:

Hoínologaçáo:

Fontê:

07/10/2021 08:15

Pregão Êletíônico

NÀO

N'Píegão 532021 / uAS6:987965

l1

I i.k Àtâ

08/10/2021 08158

08/112021 09:s8

ww\rí.comptas governamentai§,qov

.bÍ

l
Unilade

PR

Rs 246.422,80

órgão

objeto

Quantidade:

Unidadê:

UF:

CNPJ

03.093.77610001'9r MANUPA COMEBCIO E(PORTACAO IMPORTÁCAO DE EQUIPAMENTOS E

VEICULOS ADAPTAMS LTOA

rl.396.810/OOOI.33 FIPAL DISTRIBUIDORA DEVEICULOS LTDA
iVENCEDOR i

VALOR OA PBOPOSTA INICIAL

R§ 242.000.00

MaÍeâ: RENAULT

FâbracânrE: RENAULT

Modelo: MÂSTEn

OêscÍição: vât.rlo tlpo Íuíqào, edâptedo paÍâ ambuláôcis teto alto paíâ simples ÍemoÇão, zeío kn, âno/modelo 202112021 ou supeaor, cor bÍaírca, ttpo íuÍgâo
paÍa ambulância com no minrmo 8mt, combuslíveltrpo diesel, potência minrma de 2 2 ê 127 cv, motoí 4 c.lindÍo§. càmbio Ínânusl(ou auloínátrco)de 5 ou 6 ma

Íciasaf.enleelaré,íÍeiosABSãdlsconôs4rodâs,âsquaisdevemseÍÉmaçocomaÍode16'oumâior.OveEulodévêconteÍtambémasêspeciícaçõesmi
tumas â sêquir arcondicionado duplo (cabine do motoíista e comparl i.nênto d€ tÍanspone de pôcient€s); drêÇáo hrdráulicat conlrole d€ êslabilidadêj bancos c
om apoio de cabeçâ, tanqire com capaüdê(,e mhrma de T0litros poÍta tÍâseira com âbeíura mlnimâ dê lSOo:aií bag dudoi vidros, trâvâs e rettovrsores elétíc
os, íádio mÉ coín eítredô usg iá inslslado. O veículo deve vií êquipâclo coín equipâmentos coníorme discÍimmaçào a sêquir - SinâlizÂdoí lipo Dâíã c,e LED § l
2V coín I .20m ' Íuba coín si.êíÉ slêúônicâ ch 0 l (um) tom. - Ol (umâ) mâce com Íodâs articulachsi 02 (dois) supoíles d€ soío, 0l (umâ) cadp,Ía de íoóas dot .á
vê1... (oEMArs FSPECTFTCAÕ€S CONSTAM NO TFRMO DE RÉFEBÊNC|A DO EDrrar)

Ésrado: Cidsdê: Éndereqor Íelefonê: Email.

SP São Paulo AV MARoUES DE SAO VICENTE, I619 (16) 332900ú coflVoladoÍiaqerâlcontaDrl@gmail.com

RS 242.500.00

Rcbióíio gsÍedo m die Zv12nm1 Á,2A33 lPt 177 .C2.7 .15Ál
có.Ííp validÉgáo: JXlko8783RmÉDOCg§diíIlF4F8tíbkcmlBczErÂxqz1pÍwl(zohÂíszqot|osst
hírpJ rww,bancodâpa8co6.coíÍ.bí/CêÍlf câdrÀÍ6nücidâab?
tokên=Jxk08783Rm6Dlocs§dlÍrl F4F8HlskcmlBczErArqzl prMKzohtutszqohosst

Mârcâ: RENAULT
FabÍicante: RÊNAULÍ
Modelo: MÂSTER

DescÍição: aMBUúNClA FUB6ÀO. L0NG0,IETO aLIO. NOvÂ TIPO A Veicllo indicado pâra supo(e Msico de üdô, ou sêja transpo(e de pacientes com I'sco
dê vda, mas sêm a nêcessidadê de intêív€íçào êlinica local c!ín as segurntes caíacteíblicas Velclfo zeío Km: Âno íabflcação,/modelo miniÍno 202112021 , píi
merío êmplacemenlo, Vdume lotal dê I 0m,; potêocÉ mlnma (b I 30 cvi combustível di€sêt motoíizâçáo mÍnimâ 2 2. 4 cilindÍos. PBT mÍnimo 3.500. càinbao m
anual de 6 marchês. fíêio a disco êm todâs as Íodasi sisl€ma qLre integra ABS (evita o tÍavômento d€ rodos mesmo em fíemqÊns bíuscas): diíêçâo hidÍàrlica o

u eléiíicâi Equipâdo com todos os equipâmentos dê séÍiê não êspecificâdos eêxiqidos pêlo CONTRAN; üdÍos e rravas elélÍicas; lânque dê combusltuel mlnimo
70litíos. roclas em açoepn€usde Íaio l6 ar condicionado dupb; a8dio MP3com enríâô LJSB coÍn dois âutoíslanlesi Faróisde oeblinaj coÍ bíancô. EQUIPAD

A E IBÂNSFOBMADA €M AMBUúNCIA DE SIMPLES BEMOÇÃO Obseívaçnês DescntNo íeduzr(b. medisnte as conÍEuraçôês dê srstemâ de pregão eletíônico
c!ínpíasNel senô a descÍ Éo coínpleta ,!o teÍmo de rêleÍência anero ao êdita,. confiqúaades mhimas e êtaltles lécnicos. m êdrlâ|.

4l 13
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CNPJ RAZÃO SOCIAL OO FORNECEDOR

20.306.945/0001-43 HOBUS COMERCtAt- E SERVICOS LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Fabricanler FlÂT

Modêlo: DUCATO CÂRGO 2 3
DescÍiçào: VêÍculo trpo furgâo, adâptâdo páíâ âmbulància paía simples Íemoção. zeÍo km, ànohodelo 2O2l/2021 ou supeÍior coÍ bÍanca, tjpo fuÍgâo para am
bulància com no mlnimo 8mr, combtj§h/êl tipo diesel. Dotência minima de 2-2 e t 27 cv. motoÍ ,l cilindÍos, cámbrc manual (ou aulomátaco) de 5 ou 6 mâÍchâs â
fÍeflte e I a íé, ,reios ABS â dsco nas 4 Íodas, as quais Cevem sêÍ êm âqo coin ârc cle l6'ou mâioÍ. O \êículo deve coírlêí também as êspecrírcações mhrmas a

sesuir: âr cüdioon.do dupio (cabine (b motoíisrâ ê compârtimento de tÍansporte de pacientes); dÍeçâo hidráulica; controlê de estabilidade; baocos com apolo
de câb€Çâ. lanque com câpâcidade mÍnama de ?0lilros: porta trasêirâ com abêíure mínima dê l80o: âh bâ9 duplo; üdros, tíavâs e retíovisoíes êlélricls; Íádio
mp3 coín ênÍada l,lSB iá instôlado. O vêículo devê viÍ equipado com equipam€ntos cüfoame discrimnaçào a sêguiri - Sinalizadoí tipo baÍa de tED s l2v com
I .20m ' Íubr coín srÍene êlelrónica de 0l (um) tom: - 01 (uma) maca com Íodas ôÍticuladas: 02 (do§) supoÍtes de soíoi 01 (umâ) cadeiÍa de Íodas datlrável. - 0l
{um) sLrpone paÍa cilndro de oxigénio ctê 16llíos;0l (um) cilindÍo dê oxqêno c!ê I6l{íos úá instalado). - CoÍÍimâo spmi-embutido no teto: - Clmatrzâçâo ldeÍn
a com nomlnimo 0l vênlrlâdor/exâustoÍ dê 12 (doze) volls instalâdo no teto do veiculo pâÍa diíribuiçáo de ea ôo companamenlo do paoênte:- Console de coín
ando para sistemas de sioalizador ê êxtuslão de âí; - Bedê de oxigêÍ\o Íconexáo do crlindÍoatéa Régua Íripla com manquerÍas embújdas), válvula Íegu,adoÍa
d€ pressáo. mânômêlro. Régua Tripla composla de ílo(ômelro/âspirâdor/um idiírcâdori ' 0l (um) supone parã âr comprimido (toípêóo dê 20 litros): ' 0I (umâ) b
ancâdâ rnÍêrioí, coníeccionada êm chapa dê compêírsado naval com rêveslimÉílo em lóÍmics bíanca ou em íibía de vidro (PBFV), berÍal pâía íeteíção de obret
os, duas gáv€lâs com côíÍ€diçãs metálicas. lireiÍa tDo tulha êmbúrda, com locâl paíâ aeoMicionâmênto de c€otrâl êlétricâ € locel pâíâ êcondicioôamênlo dâ
pranchâ de rmobilzaçêo adlllc, ponas dê coíeÍ e oõ]ooqo abêno nâ pâíiê infeíioÍ. insâlaÍlo na lateÍal êsqttrdâ do compaÍtihêÍlo clo pacientq - Pohrona mêdi
câ fiü revêstidâ êm courvin e coÍn cinlo de sêgulança: - Banco Baú com capaclclade paía 03 (líês) pessoss. coníêccioíiada em ciâpas de compensado naval c
om rêvesrimenio em lórmica nê cor branca ou êm íibra ê vidÍo (PRFV), cânros âíedofldados em perlis de âlumínio exirusado, cintos de segurança abdominêI.
âs§ento ê encoslos individuãis em êspuma injêtádâ aúo.notiva coÍn Íeve§limenb em couftin, - Macâ ÍetÍátrl constíuíra em alumino, com Íodízios, cabeceiía b
asqrlantê, colchele íevêstido em môteÍiôl impermeável nâ cor pâdíão, engâle íápido a lÍês (03) cintos dê sêguíâôçâi - 06 (sers) proteçôês trpo bolâcha dê âço an

ox pâra dêscaôso dâs íodâs dâ macai- 01 (uma)lanela coííêdiça instaladâ na divisóíia originaldo vêbúlo (acesso á cabine);- 01 (umã)janela coíeúçâ, instâlê
da na poía laleral dÍeita do companimento do paoêntê, com âplicaçào rlê pelÍculà jalêada: Hômologâção DenâtÍân (CâdâsÍo no Sistêmâ cla BIN Nacio.al) Ve

Iculo com garânlaa mloimâ de I 2 (dozê) mêses ou I 00.000 km. o q!,e ocoíeí primeiÍo.

Estâdo Cidâde:

Cascave,

Endeíeço.

AV BRASIL ]406
Íeleíone:
(45) 32t8,1010 câscâvel contabal@fipâl clm bí

1 6.8s0.663/0001-3s J. C. B. MAQUTNAS E EQUTPAMENTOS LTDA RS 242 845,60

Mârcê: MERCEDES BENZ
Fabricanter MERCTDES BENZ
Modêto SPRTNTEÂ 4t6COrFUnGÀO 10,5 Mr
DescíiÇão Velculo lipo ÍuÍgão, adâptâdo pâíô ômbulânciâ pâÍa simplês íemoção, zero km, ano/moóêlo 2021/2021 ou s[peíior. coÍ bíanca, trpo ruÍgão paíâ ant
bulància com no mínimo 8m', combústh/€{ tipo diesel. potência minimâ de 2.2 e 127 cv, motor 4 cilindros, câmblo manual(ou âulomálico) de 5 ou 6 maÍchas â

f.mte e 1 â ré, iÍeros aBS a d6co ms ,l íodas, es quâis devem ser êm eço com ero de I 6' ou ma.or. O vebulo deve conter também às especúicsções mínimas a

segúr: ar condicionado duplo (cabine do motoÍista e compartimento de úan§pone de pacienles); diÍeÉo hidÍáulicâ; conlÍole dê eslâbrhdade; bancos coín apoio
de cabeça. tanqle com capâcidade mlnrma de 70lilÍosiporta lÍâseirâ com abenura mínimâ de l80o:air bâ9 duplo; vdros, travas e ÍetÍovrsoíes elétricos:íádro
mp3 com enlr.dâ USBjá instalâdo. O vêÍcülo deve üí equipâdo com equipamenlos conío.me discrimrnação â seguir ' Sina lizâdor lipo barrã de LED s I2V coÍn
'I ,20m - rubi com sirene eletÍônica de 0I (ún) loÍn: ' 0l (uma) maca com rodas articuladãs: 02 {dors) supoÍtes dê soípj 0I (umâ) ca.,eih de .odas dobrável: - 0l
(um) supone paía cilndro de o)dgênio dê l6lrtíos.0l (um) ciliôdro de oxrqÊnio de l6litros (iá inslâlado);. Coíimáo semr-€mbutidô no leio: - C|matizáção lnteÍn
a com no mlnimo 0l ventilâdoí/exâustoí dê 12 (doze) volts n§talado no tero do vebulo paÍê distíibução de âí no compaÍtrmênto do pacienlej - Console de com
ando pãrâ sisremas dÊ sinálizadoí ê êÉustáo dê âri'Bêdê de oxigênlo (cone$o c,o crhndro aré â Réguâ TÍipla coÍn mangueiÍas êm butidâs). válvula íeqirladoÍa
de p.essáo. manômetío. Regua ÍÍipla coÍnposta de flúxôÍnetro/aspiÍador/umdúicado[ - 0] (um) supô.te páÍâ eí coÍÍlpnrnrdo (lorpêdo de 20 l(Íos)i - 01 (umâ) b

âncâda rnferioÍ, coí1íêcdonâdâ em châpa dê comoensado mvÉl com Íêvêslammto em fúmicâ bÍâncâ ou rm liDra de üdÍo (PRFV). bêíal paíâ retenÇào de objal
os, duas gavetas com coírêdrçês metálicas, lixeiíê tipo tulhã embuti(,s, com localpara scondicionamento de cêníâleláíacâ e localpaía acoôdiclonemeírlo da
pÍaÂchâ d€ rmobilazâção adulio, portâs de coííêí ê oblonqo ãberto ôâ panêinfeÍloÍ, inslatado íiâ latêralesqúeída do coÍnpêrtimênto do pâcente; Poltrona médi

ca írxa rcvestidê emcourvin ecom canlodê sêguíânçaj " Bânco aaú aom câpâcrdade pârâ 03 (três) p€§soss, confêccionada emchâpa§ dê compênsâdo oavâlc
om íevestimento em Íóímúa nê cor brônca ou êm íibía de vidío (PFFV). cantos aÍíêdondados em pêíis de alumlnio êiÍusâdo, crntos dê seguíançp abdomrnô|,

âssenlo e encoslos mdividuais em ê§pumâ iôjetâda âúoanotuâ com reveslimaíto êm couÍyini- Macá relíálrl constíuÍca êm alumÍnlo, com rodÍzios, câbêceÍa b

asculanlê, colchete rêvêstido em matêriâl impêímeável oâ cor pâdíáq engetê íápdo e três (03) cintos de seguraÍKÉ: - 06 (seis) píorêçõês tipo bdacha de aço rr
ox para desêanso das rodas da maca; - 0l (uma) janela corediça instaladâ nâ divisóíia ôÍiqinâl do veÍculo (âcê6so à câbine), ' 0l (uma) lanela coÍrediçâ. instala
da na poÍls lâleÍaldireitâ do cômpânimenlo do psciêntê coíÍr âplic6çâo de pêlbulâjateadâ; Homologação Densrôn (CôdâstÍo no SisEmâ da 8lN Nacional). Ve

irulo com qsíanlia mÍnima de 12 (doze) meses ou I 00.000 lm, o que oco.Íeí píimeiío.

Êstâdor Cidâd€: Endeíeço: Têleíone: Email:

PF Londíina n BIBÊIRAO PRETO,I4O (43) 3338-7221 comeÍciâl@webvalor ôêl bí

Rs 250.000.00

Rêfâtó.io gêÍâdo íro dis 2(y1212021 U.n 03 llPt 177 .92.7 .1*l
Códago Vdideslo: JXm8783RÍhl6DlOCIBdMTtF4FSHhrcmEdErAtqZlpttrxl(zohÂrlszqohosst
hnprl*BY.bÍtcodopíúco6.coín.barcâírf câabAut6ôücirâdê?
loron=JxmE7&IRml60(Ocs§dÍll F4FSHLrromtsczÊÍArqzl ptrrl(zohAÍtszqohossr 5/ 13ffi
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MaÍcã: RENAULT

Fabricante RÊNAUIÍ
Modelo: MASTER UH2
Dêscrição: veícúlo tipo fuÍgão. adaptado paía âmbulância teto alto pâíâ simpl€s íêmrçào. zêro km, âno/modêlo 2021/2021 ou supeÍior, c!Í bÍanca, tipo íurgâo
pâra ambulâncta com no mhimo Bm!. combustivel lipo diesel. polênciô mlnimô de 2.2 e 127 c.r. motor 4 cilindÍos, càmbio mânual(ou automáico) dê 5 ou 6 Ínâ
Íchâs a fre e ê I a ré, ííêros ABS â disao nâs 4 íodâs. as quâls deryem seÍ €fi aço com aÍo de l 6' ou maloí, O ve{.1,llo deve conteí também âs especiíicações mí
nimâs e sequiÍ' aÍ coídicionado dudo (câbane do motoíislâ ê c!Ínpaíamento dÉ transpone de pacie ês); diÍrção hrdaáulicât controle de eslâbllidadet bancos c
om âpoio de êabeçâi tanqu€ com caFcidade mlnima de 70 lilroq poía traseiÍa com abeíuÍe mnimâ de 180o; air bâg duploi vidÍos, travas e Íetíovisoíês elétric
os, Íádio mp3 cúm enrada USBIá insrâledo O vebulo dêvê vir equipado com equipamentos confoíme discíminâçào â sequk:- Siíâliêdor tipo barra de LED'S I
2V com I ,2Om - Íubi coín siíene eletÍónica de 0l (um) tomt - 0I (umâ) mâcâ com Íodâs ânidrlâdâsi 02 (doÉ) suptrtês dê soío; 0'l (uma) cadeiía de Íodas ctobÍá
vei; - suportês pârâ 02 (dois) crlandÍos dê origénlo 0r (um) cilindío cte aÍ compnmido c.m capaci.lade de 20 litíos no mhimo cadâ cilindío (lá instalaô), ' CoÍim
âo sêmr+mbulido no teto, - ClimaizaÇão lntêím coín no mhiÍno 01 veonladoÍ/êxãustú dê 1 2 {doze) vdts anslalâdo no têto do vebulo paía distÍibuiÉo d€ ar n

o coínpanimento alo paciente; - Coosole de comaodo paÍa sGtemas de sjnalizado. ê êxauslão de aí: - Re{,e de oriqênio (conexâo do crlindÍo alé â R€guâ Típla c

om manguêiíâs êmbutidâs), válvula íegulâdorâ d€ pressão, hanômetío, néqua TÍipla composta de fluxômetro/aspkadoí/umidiíicâdori - 01 (um)suporte paía a

í co.npnmdo (toípeclo de 20 litros); - 0l (uma) bâncadâ iÂleíior, confeccronsdâ êm châpa de cornpenssdo nâvâl clan reveslimênto em fóímrcâ bíânca ou êm ,i
bía dê vidío (PRFV), bêi.âl pâra íêtêIrção dê ouêto§, úlâs gâváâs coírl coííêdças Íhetálicâs. lirÊiía tipô tulhá êmbutide. com tocâl pârâ âcondicionamenlo dâ c

entral elérncâ ê local pâÍa âcondicionâmênto clâ pía.cha ch rmobilização adultq ponas de coíÍeÍ e ólongo ab€Íto na panê inÍeíioÍ, instalâdo na lêteral êsquêrd
a dc companimento do paoeí1te; - Po+tíonâ méd;ca Ífiâ rerêstida eÍn couívln ê com cinlo dê sêguíânçât - Bâôco 8âú com capâcidade paÍa 03 (líás) pessoâs, co
nlêccionâdâ êm chapâs dê compeflsâdo nâlralcom rêvestimento eÍn ÍóÍmlca nâ co. brancs ou em íibíâ de vdÍo (PÂFV), cantos aÍÍedondâclos em pêrtrs de âllr

minao êrtíusâ(b. cintos dê segurança abdominal. âssenlo ê êírcostos indrvjduâisem espumâ anlêtadâ súomolivâcom Íêveslimentoem courvin: - Mâcâ Íetíátil
coníÍuIdâ êm âlumínio, com ÍEdizús. cabêcêaía bâsêulome, @lchête Íeve§lido em mâtêÍiâlimpeÍmeável n6 coí paalíào, êngâtê íápido e lrês (03) cintos de seq

uíança, - 06 (seis) píotêçies tipo bolacha de aço nox paía descsnso das íodas dâ mâcâ. - 01 (umâ)Janelâ coíÍedse inslalada nã duisúra oÍúiíÉl do vêiculo (a

cêssô à câbinê); ' 01 iumâ) jânêla corêdiÇâ. lnslâlade nâ poíâ larêÍal di.eitá dô cômpâdimênto do pâcieitê. com âplicâçâo ctê pelbulâ jateâda; Homologâção D

enatran (Cadastro no Sistema da 8lN Naoooal). Velculo coín ga.antia minrma de 12 (dozê) meses ou 100.000 km, o quê ocoírêí p.imeiro. MAnCÂ:RENAUI.T M

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

20.90'I,7I7IOOOI.I I BRUNI§q COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TMNSPORTE LIDA

Marcâ: MEBCEDES-8ENZ

FAbTiCANIE] MEBCEDES.BENZ
Modêlo: Spíintêí I0,5m' 2021

Dêscrição: MERCEDES BENZ SPRINÍ€R 416 10,5M' 202'l aMBULANCIA CONFORME EDlTAt.

Êstâdo: cidôdê. Enderêço: TeleÍone:

sp sáo Pauto av TMPERÂrRlz LEOPOLDTNÂ, I 248 0 1) 2614-7679/ 0 I ) 3973-S973

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Rs 265.000.00

ODÊLO: MASTER L2H2

Estedo: cidâdê:
GO Goiãfta

Endêrêço:

AV NAORA BUFAICAL SN

Têlêíone:
(62) 3288-74ss

Email:

ro6§mleom.(b7s@alolmail.com

Email.

a.i.t.bêlabíu@gmail com

I8,093,']63/000I.2I BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI Rs 300.000.00

Marca: MERCEOES BENZ

Febricântê: MÉRCÉDES BENZ- SPRINTEH 416 r0,5 M'
Modelo:2021/2022
Descraçãor Velculo trpo ÍuÍgâo, adaptÉdo psíâ âmhulánciâ teto âho psÍa simples Íêínoçáo,2êío km, âno/modelo 2021/2021 ou supêÍior. coí btanca, tipô furgão
paía ambrrânci. carn no mhíno 8mr. coÍÍrhjstiv€l tipo di€s.|. pôrêncaâ mhimâ dê 2.2 e I 27 cv. ÍÍroloí 4 crliÍÉros. càmbó manuâl (ou âuloínático) de 5 ou 6 ma

íchasaÍenteel a ré fÍeios ÂBS â disco ms 4 rcdas. as quais de{em saí êín eço com ârc de l6'ou maioí. O v€iculo dêvê críieÍ também es êspeciíicaçõês m,

nimâs e sêguií: ar condicionâdo dudo (câbirÉ do motoístâ e êoÍnpanrmênlo de ransporte de pacientes); dirêção hdaáulicâ, coÍrtíole de êstab idach; brncos c

om âpoio de cabeça; !ânquê com câpâcidâdê mhimâ dê 70liúos;poÍls trâsêiÉ com abenure mÍnime de 180'i âií bâ9 cluplo: vidÍos. trãvâs e retÍoYasoíes elétÍic
os; ádio mÉ coín entrâda USa já instalado. O,reÊulo dâ/ê ür equipâdo ctín equipamenlos coníoÍmê ÍliscriminâÇáo a requir: - Sinâlizedoí tapo baÍre dâ LEDs I
2v coín t,2Om - rubicom siíenê elêtón,ce dê 01 (uín) roín: - Ol (uma) mâca cofir rodas âítidilâ{ras; m (dois) sriponês dê soÍo;01 {úma) csdeiÍa de Íodas dob.á

vÊl; - supo(es paía 02 (dois) crlindíos dê origénio 0l (ún) cilindÍo d€ âr compímido cür capacidâdê da 20 litros no mlnimo câda cilindío úá inslalsdo)j _ Coínm

âo sêmitmbutido no te!o;- Cllmatizaçáo lntêíÍlâ coín no mínrmo Ol vêdiladoÍ/eEustor d€ l2 (ckrze) volls inslalacto no leto do veículo Para distribulçâo de ar n

o cornpánimênto do pâciente; - Console de camando pÉra sistêÍnâs dê sinâlizâalorê ercustáo de ari - nêde de oxigénio (conexão do cilindío até a. . DEMAIS ES

PECIFICAÇÃO CONFORME ÍERMO DE REFERÊNCIA DO ED|TAT

Estado: Cidadei Enderêço: Têleíom Email:

PB Mariâlva AVENIDÂ FEÂNÂNDO GABCIA,252 í!4\3232'71A0 bellantransfoÍmâcles@mail.com

PíeÇo (OutÍos Entes Públicos) l: Mediana das Propostâs Finais Ês 295 000,00

ÓTgão: PREFE,ÍURA MUNICIPÂL OE GENEfiAL CÂMÁRA

objelo, AQTJISIÇÀO DE ÂMBUúNCÁ JIPO A SIMPLES REMOÇÀO TIPO FUBGÃO

DescÍição: AMBUúNC|A TtPo A - stMPLEs REMoçÂo IPo FURGÃo um vetculo novo

'0' Km com nola íiscal e o primeiÍo emplacaÍnenlo em noÍne da prefeiluía

municipal de GeneÍal Cámarâ - ÂS, úansÍoÍmâdâ em âmbulánciâ simples

íemoção. modelo no mínirno 2022,coÍ brancâ, com teto alto, capacdade de no

míniÍm 0l motoíista íÉis 0l passâgeiro ôo crmpaniíÍÉmo fÍontaldo veiculo,

motoÍ ÍÍ\ovido â ólêo diesel, M cilindÍos tipo túíbo e lntercooleÍ. geÍenclaÍnenlo

êletíônic!. com no mínirm 160 Cv de polenciâ, distánciâ enlíe eúo§ mlnima c,e

3.600mm, capacidadê volumétrica do compartiÍnênto traseiÍo de no mínirno

RêlâlóÍlo gúrb m die 2O1UXD1 $i?8fi llPi lTl.gZT-15Àl
Có.Ieo Vdlôção: JxI((B78sRrD§t OcgldMrlF,tFSHbkcmlBczErÂlqzlpüxl(zohArlszqotrossr
]'t&rflsv.hdrcod€píÉcú.coín.bÍrcêíliídAuErlicida(b?
E(ên:JlldItTSilRm6DlOCgu f,rlF,lF8HbtúmBczErAlqzlpttr lccrnâí5zqoa|o56l

Data:

Modalidade:

27t@tm21@'.OO

Pregáo Elerrônico (l0.024/19) -

Bêoisto de PÍeço

NÂO

0072n021

111

I|otlúa
§10812021ts:U

www.banaisúl.com.br

SBP:

ldentiÍicação:

Lote/llem:

Ata:

HoÍnologaÇão:

Fonle:

6/ 13ffi



I 0m!. 06 mârchâs sincÍonizâdas à frmte ê unrâ â ré, diíeçào elétíica e volantê

com aiuste dê altura e pÍofundidade. íaíóis de neblinâ, iuzes dêcirculação diurna

âcionadá clm oveiculo ligado e original dê IâbrEâ, Air-8ag pâíâ o ÍbtoÍistâ e

passageiro, freios â disco ms quaro íodês com sistema ABS e contíole dê

rÍação ASB, tração lÍâsêira, assistente ativo ê Írenagem. assistente de paílida

eÍn râmpa, assiste e de íâdiga, assistente de vento lateíal, pÍEus íadiâis s€m

cámarâ, tanqúe dê combusttuel mm capâcidâdê de no mlniíno 70 litíos, aí

condicionado diqital, údÍos e retrovisoíes elétíicos, travamentos das portas com

contÍolê a distancia. chavecodificada de pÍesênça, sirene de râ alarÍne original

de íabricâ, Íádio com ent.âda USB e Bluetoolh, ântena e alto Íâlântes,

transfoíÍnada em amboláncia com as seguinles caÍacteÍÍsticês minimas:-

REVESTIMENÍO INTERNO AS paíedes inteínas coÍn rsolaÍlento terÍno acústicas

e serão Íêvestidas de mateíiâl lavável e íesisteotê âos pÍocessos de limpeza e

desinfêcçào comuns às sup€Íícies hospitâlâÍes. Dessâ íoímâ o íevestimenlo

intêrno do teto ê lâtêÍais será em châpas brancâs dê íibÍâ devidío inteiriças e

sem eriEndas, laminadas em ínolês iá com o foííiato da pane intemâ da

caaÍocêria e com reÍoíços lateíais de pêrf§ de a@ coan tÍatamênto anticoíÍosivo-

vedação das junçôes das c'hapas do leto e lôte.âis com colâ poliuÍetânica dê uso

da indústriâ automotiva DróDria pâra tâl finalidade. - REV€SÍIMENÍO ÁSSoÁLHO

0 assoalho seíá íevêslic,o em manla vinilica, coín película de poliurelâno ultra

resistente (sem nêcessidâde de polimento e cêÍa), ínonoÍtico (anti-bacteíicidâ),

pâía resistií a trafego inteíso, c!ín êspêssuÍâ dê 2 mm. atendmdo as normas de

flambâbilidade ante escoíregadio com íesislência solâr. íêsistêílcia quimica e

resistência téímica 0 mateÍiat ô revesliÍnento do assoâlho deveÍá cobrir todo o

c.ompriínento e largura dâ área de tÍabalho do compârtiíÍÉnto. SeMo instâlando

sobÍe piso de madêirâ compensâdo naval, com aprormadamenlê I0 mm de

espessuÍa, ou sobíe mateíaal de mesma resistêÍlciâ ou supeÍioí que o

compensado nâval, e ínesíÍÉ duÍabilidade orr supe.ior que o compensado naval.

Sêíão ÍoííÉcidâs pÍotêções êm âÇo inoridável nos bcais c,e descanso das íodâs

da mâcâ m piso. vêdaçào dos cantos com cola poliuretânica autoírlotiva de

foííÍrâ a peímitir vedâção total clntíâ a mtíada de umidâde ou pó. -

coMUNtcAÇÃo CoMPARÍ|MENTo 0o PACIENTE: Jsnela de clmunicação,

vid.os cúíêdiços. - JANELAS' lnstalação de janela lateralde coÍreÍ com eslrutura

em alumínio na porta lateral coín vidros lemperados e pelícrlâ opacâ com tíês

Íaxas de 0l cm a ím de permrtií â vsibilidade DoÉ vidros íixos tempeíados nas

pottâs kasêiías do vêicúb c!ín âs Ínesmas caaacteíistcns que a janela dâ ponâ

lareÍâ|. - MACA SETRÁT|L Coín dois anos ale gaÍaniia. mnfecconada em

estíutuíâ de dúralumÍnio encaixado e fixado por punhos, ê sistemâ aúomático

antiquâda. em confoÍmidâde com a mrma da ABNT/NBF/14561:2000 permite a

operação côm no rÍÉximo duâs Éssoâs. Pesa peso mármo de 34 kg ê supona

vÍtiÍÍrâs de até 1 80 k9. A maca possui ainda cinlos de sêquíânça com sislêma de

enqâte râpido (Ínesmo ínodo dos cintos dâs polúooas) pâíâ fixâÇão dâ vÍtimâ e

da mêca rigrdâ e um (l) cinto de seqúançâ com sisteínâ de quâtío (4) pontas.

Possui êssê equiparnênto sistêÍnâ dê câbeceira íúvel com posiÇôes quê vâr€m

de 0o a 90o; com basê ínontêdâ sobre qustro íodas de boííacha de 5". sendo

cluas cffi freio, 0 ponto onde ficâ dêilâdâ â vítimâ possui colchâo coín espuma

com deôsüêde 33, íevesüdo com tecido sinretico, sem costuras. impêÍíieável e

lavável coín píodutos químaos. e que seja apoiado sobre úrna gÍade (estrado)

âlumr'nio Devêíá seí apíesentado junto coín a propo§ta de preços o Íegistro nê

ANVISÂ do equipâmento acima descrito. - POLfÊONÀ PARA SOCoRRISTA: Do

tipo ânatômicoaíxâdo sóre base qfatóíia quê peímita a Íixaçâo em pelo

menos quatro posiçóes, fixada no salào da viatu.â píóxiÍna a cabeceira da

ínarrca. Com de cinto de seguraÍçâ 03 PONTAS. O apoio das costas e cabeça

chvefti ser ânatômico, coan pÍoleçáo paÍa rêcuo dâ cabeçe. DeveÍá seÍ

apÍesentando juntâmente coan a píoposrâ de preços Lâudo Técnico de Ensâio

dêssâ poltronâ do socoínstâ, com cinrc de 03 pontas emitido por labo.atório

cíedenoado no INMETRO êm Ílomê da emp.esa responsával poí essâ

tÍansfoímâçáo peÍânte o DENATRAN. CoÍn assento e eôclsto êm êspuíÍÉ

frrjetada, densidede de no mÍôirÍro 4skgf/m!. revestidos em couÍvim aúoínotivo
supeííesislente impeíÍneável na cor cinza- Asseoto do tipo ânatômict e na a

ahura da .ÍÉca da vftimâ de foíína que a ÍxaÉo permita a Ínobilidade das

peÍnas do socorÍista entÍe a cabêceiÉ da maca e a polrrona. . ARMÁRIOS:

AÍmáÍÉ aéÍeo instalado nâ lâterâl esquerdâ medindo apíoximadâmente 2.75m,

com no mínimo 02 divisóíras inteÍÍÉs, porlas & coÍreí em acÍílico com

disposhivo que impaçâ a abertúra das ponas de foíma esponlánea durâ.te o
d.eslocâmento do veÍculo, as boÍdas dgreÍão sêr ãÍredondadas em pêífi! de

alumínio extrusado e acãbamêntos em peíf emborÍachado. - BANCO BAÚ:

R.l.tó.io g.í* m da 2O12lN21 (tz,fi lPt 17,.Cll.1a,8l
Código Vdldscáo: Jxm8783Rm,6oloc0rdMrí F4FSHlcl(cmEcZE Atqzl p$xl(zrÍ»úÍlszehosst
hüp:/fftw.ba.lcod6p.E.co.n.bÍ/C6ílif c.doÀrbodcld..b?
dGíFJXI@78llR D6tXOCg.dtÍ/í F/tFoHblCmEcZEÍÂrqZl p{rdcohAÍlszqohossi

Quantidâde: l

Unidade: UNIoADE

UF: qS
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Deverá seí previsto um banc! lâteral, escamoteável, tipo bâú, com comprimenio

mÍnimo de I-2m, sob o mesrno seÍá montado um asseôto inteúiço de espuma
(sobre a tampa escarnotêáveldo baú) e tíês encostos côm apoio de cabeea

(rnontados na pârede lateral inte,.na da v6tuÍa logo acama do baú),

coníeccionados em espuÍÉ njelada. com rsr'estiÍyEnto em coLrívin de alta

resistênciâ, sêndo que a espumâ utilizada deverá possuir êspessuíâ máximâ dê

50 mm e densidâdê mlnimâ dê 30 kqÍ/m!, o banco deverá pêrmitií o transportê

de tíês pessoas sentadâs, equipâdo côm 03 cintos de segurança, c!nÍoÍí!ê
resolução 048 Contíân, pâía ser uljlazâalo poÍ pacientes oU acoÍnpânhantes.

Deveíá sêí âpíesentaôô iuntâmehte clm â pÍoposta de píeços Lâudo Íécnico

de Ensaio dos cintos de sequraôça, emitida por laboíatório credenciado no

INMEÍRo em noíne da empíesa responsável poÍ essâ tÍansíoÍmação perânte o

DENATRAN. O banco deveíá estar localizado no lado direrto dâ viâtuÍa

pâÍalêlarneôte à maca e vohado para a úiÍna. Não podeíá haver cantos vivos,

supeúciê§ porlliagudas ou orrtÍos obstáculo6 que possam câu§ar ferimentos üJ

impeçam o trabalho dos socoíristâs no interior do compânimento
principalmente com â viatuía em ínoviÍÍrêílto A lampa deste banco pôssuirá dois

si§lernas c,e dobíadiça com mola paía sustentâl a tampâ abêflá, um em cadâ

lâte.â|. ' SUPORTE PARACTLTNDRO DE OxtGÊNtO: Suporte para cilindío de

oxigênio de 3.5 mr, coníêccioMdo coín tubos de aço e pantura anticorros a. coín

cintas reguláveis ê mecânisÍno Íesislentê a vibíâ@s, trepidâÇões e/ou

capotaÍnênlos, possibilitando Íecebêr cilindíos de capâcidade difeÍentes

firmêÍÍÉnle pÍesos à cârroceÍaa do veicrro âtravés c,ê paraÍusos e no refoíço

eslÍutuíala seÍ rnslalacl, rÉ câÍÍoccÍra. - EQUIPAMtNT0S DE 0XIGENACÂo K'l

de oxigenação composto de mânôínetro ligâdo ao cilindío de oxiqênio através de

mângueira desenvolvida em nylon trançado. de pÍiíneiía qualidade, com

capacidade pâía alé 250libíâs de píessâo, íégua dê orrgenaÇão instâladâ nê

lâteÍâl esqueÍda e acoplada âo pâiílel de comando, com fluxôínetío, frâsco

aspiÍador e umidificâdoí com Ínascara com as sêguinEs caíacteíÍsticas: Régua

triplâ composta poí estrutura ínetálicâ Íesislêntq coín íechâmento automático,

roscâs ê pâdíóes coníorme ABNT, ÍLada em parôel removÍvel para íÍÉlhor

acesso ao s;slemâ de tubuleçâo parâ manúeÍçáo - coRRlMÀo: lnsralaçâo de

coííimâo em alumínio polió e puúos de plástico injetado e pooteiras de

fêchaíÍÉnto arredoíúâdês ê ahâ Íêsistência, instalaô na parte central clo lelo

do veículo. - SUPOBÍE PARA S0R0 €SÂNGU€] Um suporte paíe soro e sanglre.

confeccionâdo em alumlnio, instalado no coríimâo coín requlagem de posição e

cintas de velcro paía fD(ação dos hascls - PRANCHÂ DE lMoE|UZACÃO Rlgida,

lêvê ê cootoÍtável. Possui p€gadoÍês amplos para fac (aí o uso de lwas- Deslgn

em ánqdo pa.a mêlhoí âcomodação do pâciefie. 100% tíâôsparente paÉ o uso

em Râios-X- Possri âbertuíâs específicâs pâíâ imobilazaÇão. Possibilita o rêsgâte

nâ águâ. Fêitâ em polietileno com ótima íesistênciâ âo impacto. Projáada paía o

Íânspoíe manuâl c,e vitimas dê âcidêotes; DiÍneôsioôada pâía suportaí vnimâs

coín peso are 1 80 kg. RÍgida. hvê e confoÍtável. Possui p€gadores amplos pârâ

facilater o uso coín lwâs; Desigô em ângulo parâ melhoí acoÍnodaçà) do
pacienle; Trans,úcidâ, pãrâ o uso RI] Raio§-X e Ressonânciâ Maqnéticâ; Possúi

abenuras êspecificas para Íacilitar â imohil[açâoda vÍtima, Possibilita o íêsgâtê

nâ água e em alturâs: Píoduzida eíh poliêlileoo a!.n aka íesistência a impactos;

Co.: arnâíelo. - STNALTZAÇÃo ÂCÚST|CA E LUMTNoSA DE EMERGÊNCÂ

Sinalizadoí visual em foíÍylâto ê barra que peímíe total visuâlizaÉo em um

ângirlo de 1 80o, in etado em módúlo únjco de policarboôato nâ mÍ veírnelhô.

afim de não geÍar perdâ da intmsidade luminosa, Íesistente a impaclos e

descoloraÉo coín líatarÍEnto t v, com base em alumínio extru&do de altà

resistência mecânica. Coínposto poÍ no miniíÍro ilo led's verrnelhos dislÍibuÍdos

em blocls ópticos, distribuídos equitatvaÍnente por toda a exlensào da bãrra.

Sirênê eletrônica composta de 0l (uln) âmpliÍicadoÍ de 100 Watts RMS de

potêôcaa e uoidadê sonofletorâ única em íoímâIo dê'U'ou similar, com no

mÍniíno 3 (tÍês) tipos de sons. gêrando píêssão sonoía não infeÍior a I 00 db a Ol

(uín) merío de distância. Módulo de contrde únL! rnstalâdo m painel do verculo.

Este srnâlEâdor acoínpanha o Laud, quê âteode as noÍmâs SAEJ575, clntrâ
vibrâçãq umidade, poeira, corrosão e deÍoímaÇão, este deve ser apresentado

iunto com a propostâ de preços (sinâlizâdor ê siÍme) bem coÍio homologâÇão

dâ fab.icante fus equipaírÉflos de sinaliração luminosa e acústica (sirene) para

a eÍnpúesa que faÍá a anstalação r|os veículos declaÍendo qúe a rnesmâ é

hornologadâ ê Íoíma que seia Íiantida a qaÍântia dos rÍrêsÍros âÉs â

instalação. - ILUMINAÇÃO INTEBNA: tôsrâlâÉo de seis lumrnárias embúida§ no

teto. com base estâmpsda em âlumlnio, làmpadâs de LED. clm no mínrmo 50 lêd
-s, drstribuidas de foÍrna a iluminaÍ to(b o clmpâ(imento do pâcientê, segundo

R.l.tóíio g€rldo rD d. 2ir12l&1 14 :@ l.P. 1fl .47.15a1
Có.riÍto Vdirr.Éo: JXIü7elRÍn 6Dlc)cg.dr/ÍIl F,lFOHbl€mlEcZtE Ârqzlpih,l(zoirÂ,lszqoho5e
hüprr*ffi .ba.rcodap.!c6.coín.b./C..üf cúAui.ntdde(b?
bl(€íFJXlO878:]Rm]6tXOCg6dMIl F4FSHbkcmlEcZúAkqZ lp$r(Z0Mrl5zqoho56l 8/ 13ffi
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padróes mínirnos estabehcidos pelô ABNT. PossurÍ duas lúninárias com foco

dÍigido sobíe a mâca, com lámpadas em modelo LÊ0, com no miniíÍro I 2 leds. -

AR CoNDICIONADo: Caira evapoíado{a no amb'entê traseúo com rêsistência a

impactos e vibÍações. cura caixa deveíá componar um núcleo de íeíqeraÉo
dimensionado paÍa a demânda da tempe.atura reíerida. deveía íornecer uma
poteílcia de 30.000 BÍU's no corpanimeôto Íasêiro (sâlão dê âtendiíieolo).

GRAFISMo OflERNO. ContoíÍne legislaÇão vige ê Àém dâs demâis

especrficaçôes supraínencionãdas. deveíão âcoÍnpanhaí o vêÍculo todos os

equipaÍnenrcs úíigatóÍios de segurançâ, bem coÍ\o todos 06 itens obrigôtórbs

do codigo de Tíânsito. com a píaÍneiíâ nolâ fiscal ê o priíneúo emplâcamento êm

noíÍÉ do Município & GêneíalCâínaÍa - Rs- Cláusulâ do Objetor l.l As íêvisaÊs

devem ser prestadas poí âgente credenciado do lic,tante, confoíme o que segue:

a) As revisões devem sêr píestadas poí agente cíêdenciado do licitantq de

acoído com os preços tabêlâdos pêlo Íabíicâme ou, não havmdo tabêlâ. por no

márirÍD aqueles píaticâdos íro ÍÍleÍcâdo, sob penâ de declaração d€

inidoôeidâde. b) A pÍimeira Íevisão deveÍa ser Íeilâ pela licitentê na sede da

Píefêilurâ de C.eôeÍal Càmara - RS sem custos adrcioôais. c) Duíante o pÍazo de

gatântia ck s veiculos o munÉÍpio Íealizará as revisóes de acordo clm as Íegras

de mêacâdo do fâbricâote, conforme o iídicâdo m ÍrÉnual dê instír4õês deste.

arcando somênte com os custos alusÚos à mãoieobrâ, pêças e mâtêriâis dê

desgaste normal. O A empresa licitante que nâo Íff aúoíizada da rnârca

oíenadâ ou ÍnesaÍ1o seodo âúorizada, deverá ndicâÍ a Conctssionáía
AúoÍizada que irá .ealizâí as íevisóês, os serviçús de âssistêflciâ lécnica e dê

gaíântiâ, atíâvés de dêclârâÇào dâ píópriâ Concêssionáíiâ, êm papêl timbÉdo dâ

aúoíizâda. ona,e devêíá declâíaa têí ciênciâ e coÍtcordaí coín o ÍÍÉsíb, ql
âpíêsêntaçâo do contralo de preslaÉo de servrços. com fúma reconhecidâ ou

aúenlicado quando fo{ repíodrrção: â Ínesmâ devêrá estâr sêd6da â no máximo

150 km de distanoâda sede do Municlpio de 6enêíâl câín6ía -RS, possuir

âssistàrÉÉ tecnica píópíâ, coín mêcánicos tÍeiMdos pelo fâbírcânte do vêículo

e) O pÍazo de g6raflia coíllíâ deÍeitos de fabÍicação e funcioôaÍneoto não poderá

seÍ iníêíioÍ a 'l âno sem limile ck Xm íodados contado da úta do Íecebir€nto

deÍinitivo do obiero pêlâ AdminislÍação- Um vefoulo novo'0' Km coÍn mtâ fiscâl ê

o priÍneiÍo emplâcâínento êm mmê dâ pÍefeitura m'rnicipal de GmeÍâl Câmârâ -
RS, tíansíormâda em ambulância simples remoÇào, modêlo no míniho 2022, coí

bíancâ, com têto âlto capacidadede no mÍnirno 0l motoíista mâis 0l
passâgêiÍo no crompartrmênto Ííootal do veiculo, íÍlotoí movido a óleo diesel. 04

cilindos tipo turbo e lmêícooler, geíencjãínento elêtrônico. clm no mínrÍo 1 60

Cv de potencia, disrância enlíê êüos minima de 1600mm. capacidade

volumétÍca do csmpanimento úaseúo dê no mÍniÍno 'l omt. 06 maíchâs

srncíonizadas à frente e uÍna a ré, dríeção eiétÍica e volanie cún ajuste de altura

e pÍofundidadê. faÍójs (h neblina.luzes decirculaçâo diurna acioÍEda ct no
veiculo ligado e originaldÊ fubÍica, Air-Bas parâ o motorisla e passaq€irq fÍeios â

disco nas quatÍo Íodãs com sistema ABS e c.nlrole de traçáo ASR, traçáo

trâseiíâ, âssistente atuo de ÍíenâOeÍn, âssistente de pârtida em rampâ,

as§i§tentê dê fâdiga, âssistmte de vento lateíâI, pnêús Íadiai§ sêm câmaÍa,

tanque de combu$ível clm capâcidade de no mlnirno 70 lhros, aí condiciomdo

digital, vrdros e retÍovrsoíes elétricot tÍavamentos das poíss clm controle a

distanciâ. chave codúicâda dê pÍesençâ. sirefle de Íá alaríyÉ oÍioinal de febÍica.

íádlo com entradâ USB e Eluetooth. antenâ e âho íalantês. trânsÍoímadê em

ambulârrcrâ com as segúintes caíâcteísticas mÍnimas:- REVÊSTIMENÍO

|NÍERNo:As paíedes internas coÍn isolâmênto termo âcústicas e se.âo

Íeveslidas de mâterial laúvele resistente âos proc€ssos da limpezâ e

desinfecÉo mmuns às superflcies hosphalaíes. Dessa Íorrna o reveslirÍlento

inleÍno do teio e lateíais seÍá em chaÉs brâncas de fibrâ de vidro inteiriças e

sêm eÍneMâs, lamimdas êm molal€s iá coín o foÍÍnâto dâ pâÍte ihtema da

carÍ@eriâ e @íll reÍorç!§ lâtêíais de perfis de aç! c!ín tíatamento anticorrosivo.

VêdâÇào das junqões dâs châpâs do têto e laterais com cola poliuíetánica & uso

da andústria automotiva própria parâ talfinalidade. - REVESTIMENTO ASSOALHO:

O âssoâlho seÍá .evestidc em mânta vrnilica, com peiícula de poliurêtano ultra

resistenle (sêín necêssiatade de polimento e cerâ), Íbnolitico (ânó-bacte.icidâ),

pâÍa resistú a üaÍeqo intenso. com espessure de 2 mm, atendendo as normas de

ílambabilidade âote escoííegadio côrn íes,srência solar. resistérrcia química e

rêsrstênêiâ téímica O Ínaleíial do revestimêmo do assoalho devêíá cobíií todo o

compÍiÍnemo e laíguía dâ áíêa dê tíabalho do c-ompaniÍnento Sênclo instâlando

sobíe piso dê ma(Híô cornpensàdo naval, com apÍoxirmdemente l0 mm de

espessura, ou sobÉ mâteÍial de mesmâ resi*êncie ou supeíioí que o

compensado naval,e mesma durabilidad€ ou supêrior queo compensâdo navâl.

Rot 6Í10 9...& .E de 2lr2nm1 1.4-t23j@ ll7, 1n ,CZl .1$l
Có.t!o VCid6ç&: JOO878SRm6OlOC0.dlÍrl F4FBHblCmtscZEÍÂrqZ1 ptt!.dqfi Ar+5ZqüO551
hüp:í/f,f,.rr.b..rcoôrí@.coín-bí/Ceít'fi caô r.rbí[ickt h?
rorsíFJ«ts7&rRmr6olocAs(t,Ír1 FaFOHbrcmEc2EÍÂrqZ1 pnxxzürÀ+sa$alosst 9t13ffi
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SeÉo fornecidas proteçóes êm aço iÍúxidável nos locâis dê descônso das íodas

dâ maca no piso. Vedação dos cantos clm cola poliiJíetànica autoÍÍtotiva de

forma a peÍmitií vedaÇâo total mntÍa a entÍadâ de umadade ou pó. -

COMUNTCAÇÃO CoMPAÂTTMENTO DO PÀCTENTE: Janela de comunicação,

vidíos coÍíediços. - JANELÂS: lnstalação de janelê lateíâl d€ coíÍeí coín estíúura

em alumínio nâ pôata lâterâl clm vidíos têÍnperados e película opaca com trà
farxas de 0 l cm â íim de pêrmÍtií â vÉibitidade. Dors vdros íixos tempeÍados nâs

portas tÍasêhas do veiculo com âs mesmas câracteÍíslEas que a janela dâ porlâ

lateÍal - MÂCA RETIúTIL Com clois anos de gaÍantia, coôíeccionada em

estrutura dê duralumÍniô eÍÉâixaalo ê íixâdô poÍ punho§. e sistema autoÍnálico

aniiquâdâ, em conformidaale croín â mímâ úà aBNT/NB&I 4561 2000 permitê â

opê.âÉo com no ÍÉxirno dllâs pêssoas. Pesâ pêso máxiÍÍb de 34 kg e supona

víúíias de âté 'l 80 kq. A ínaca possui ainda cintos ale seguíânça com sislemâ de

engâte Íápido (mesmo ínodelo dos cintos dâs pohÍonas) pâra flÍaQão da vltima e

da mâca rlgida e um (l) cinto de segoÍança com sislemâ de qualÍo (4) pontas.

Possur esse equipaÍnento sisterna de cebec€ira rÍ6vel com posiÇ6ês que var6m

de 0. a 90.; com base Ínonradâ sobÍe q@tro rodas de bonacha de 5", sendo

rluâs coín fÍeio; 0 ponto onde fics deitada a víima possui colchào coín espuíne

coÍn densidade 33, Íevestido com tecido sinrético. sem clsturas, imperrneávele

lavável com produtos químlcls. e que seja apoiado sobre uma gíade (esúâdo)

âluminao Devêíá seí apíesentado junto coín â propostâ de pieços o registío na

ÁNVISA do êquipâmmto acima dêsc.tto. - PoLÍRoNA PARÀ SOCORBISTA: Do

üpo ânatómico afixado sóre base giíâtóíia que permita a fixaçâo em pelo

meno§ quâtro posiÉês, fixadã no salào cla viaturâ pÍóxirna a cabêceira da

ma.ca. Com de canto de segurança 03 PoNTÂS. O apoio das costas e cabeçÉ

dêvêrá ser âÕatómico. coíÍr p.oteçáo para Íecl.lo da câbeça. Deverá seÍ

apíesentândo juntaíiente c!ín â pÍopostô dê preços Lâudo Íécnico dê Ensaio

dessa poltronâ do socoÍnsta, coín canto de 03 pontâs emiüdo poí laboíalóíio

cÍedênciâdo m INMEIRO em mmê alâ emp.esâ Íesponsável poÍ essa

tÍansfoÍmâÉo peÍantê o DENAÍRÀN. Com âssento ê êncosto eÍn e§puÍm

injetada. densidade de Ílo mínirno 4skoÍ/mt, revestidos em courvim âúoÍnotivo

supeí-resistente impeÍmeável na clr cinza. Assento do tipo ânatômico e na â

altura da maca da vítima de formâ que â fixaçáo permitâ a môbilidâdê das

peínas do s@oíista entre a câkiÍa da maca e a poltaonâ. 'ARMÁRIoS:

tuíÍÉno aéÍeo instalâdo na lâteíâlesquêídâ medindo âpíoximadêÍnênte 275m,

com no minirno 02 divisúias inteÍíEs, ponas de c!ÍreÍ em acílli@ @ín

clisposilivo que impça a abeÍtúã dâs portas de foímâ espontânea durante o

deslmaÍÉnto do vêículo, âs bodâs deveíão ser âíredondadas em perfil de

alumínio eírusado e acâbâmentos em períil emboÍâchado. - BANCo BAÚl

DêveÍá seÍ previsto um bâôco latêrâI. escaÍnoteávê1, trpo baú. com cúprimento
mínarno de 1 .2m. sob o rEsrio §eÍá montaó um assento inteiíkp de espuma

(sobre â tampâ escâímleávd do baú) e tíês êílcostos coín apoio de câbêça

(montâdos na paíede lateíal afteína da üatura logo acima do bâú).

confeccionados em espúma inietada, com revestimento êm coudin de alta

resistênciâ, sendo quea espumâ utilizâdâ deveÍá possuií espessuíâ máxima de

50 mm e densidede mínirnâ de 30 kqÍ/m!. o banco deverá peímiti. o t anspone

de três pêssoâs §entâdas, equipado com 03 cintos de §eguíança, coníoÍÍne

íesolução 048 Co.\tÍan. pâía sêí ulilizado poÍ paciêntes ou âcompanhâoles.

Devêrá seí apíêsentândo juntaínênte com a p.oposta de pÍeços Lâudo Técnic!

a,e Ensaio c,os cintos de segurânça, êmitida por lâboíalório credenciado no

INMETRo êm nomê da empresâ rêsponsável poí essa transÍoÍmação perâôte o

DENATMN. 0 banco deveÍá estar locâlizado no lado diÍeito da vratuÍa

pâíâlelaínente à maca e voltado paía a v in|a. Não podeíá haver cantos vivos,

superÍoes pontiaOudas ou oúÍos obstáculos qÉ possam causaÍ feÍiÍneíilos o{r

impegám o iaãbalho cios socoíristas m interior clo compartirnento,
píincipâlmênte com â viâtura em moviínemo. A tâmpâ deste banco possuirá do,s

sjsternàs de dobrâdiçâ com mola paíâ sustmtâr â tampâ aberta, um em cada

leteíel - SUPORÍE PARACILINDRO DE OxlGÉNlorSupone pãía cilirÊro dê

oxigênto de 3.5 m., conÍêccionâdo coín lubos de âço e pintura anticoíÍosva, com

cintas reqlláveis e ÍnecaoisÍno resistente a vibÍaÉes. trepidâçóes e/o!
capotanEntos, possibilatando recêbeÍ cilindros dê câpâcidâde diíe.entes

ÍiÍmeÍÍlenle píesos à caÍ,oceÍia do veiculo atraús de pâíaÍusos e no reforço

estrutural a ser Instálâclo na caíoceílâ. - EQUIPAMENTOS DE OXIGFNACÀO l<n

de oxiqeôâção mmposto de maÍ6melro lqado ao cilindro de oxiqêflio através de

Ímngtcira desenvolvidâ em nyloo lrançado. de priíÍleira qualidade, cúm

cepacidade pâía alé 250 libras dê píessão. régua de ox€ênâçFo instalâala nã

lateÍal esqueÍda e acodada ao painel de comando, mm nuxôÍnetro. fÍasco
R.l.ló.io !.íú ÍD da 2(v122021 $âtB ll?t 1n.ol7.1*t
Códgo Vdld.çào: JXr0S783Rm6t OCg.drírlF4FSHbrcmBcZEÍÂIqZípi! lc0hÂÍl5zqottos6l
Mprlúwr.àoílcodopírcoa.com.bí/fu if c&Arllntcl&do?
H(r.r=.JXlO87&]Rml6OlOCgGdMrl F4FSHbkCmEcZEÍÂIqZlptw}czotlÂrlszqottosstffi 101 13
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âspiíadoÍ e umidaícadoÍ crm ÍrEscaíá clm as seguintes cârâcteísücas: Réguâ

tripla c!ínposta por estÍutura rielálicâ Íesistente, com Íectamênto âutoíÍútico,

roscas e padróes confoÍme ABNT. Íixâda em pâhel removivel pâíâ mêlhor

acessoao sislema de tubulaçáo paÍa mânúerção.. coRRtMÀ0 lnslâlâção de

coÍflmào em alwninio polido e punhos de plástico inletado e ponteiÍãs cie

fechamento aÍredondâdas de altâ resistênciâ, instâlâdo nâ pârte centrâl do teto

do vêículo. ' SUPORTE PAAA SORO É SANGUE:Um supone pâra soío e sang(€.

mnfêccionado em alumínio. instalado no coÍ.iÍnão com requlâgem de posiÇão e

cintas de velcÍo paía lüação dos ÍÍascos. - PtlÂNCHÂ DE IMOBILIZACÃO Rig'dâ,

leve e coníortável. Possuapegâdores amplos pâra Íacilitaí o uso de luvas. Desiqn

em ângulo pâra ÍÉlhoí acomodação ô pacienre. I 00% lÍaôsgaÍmte paÍa o uso

em Raios-X Possuiabêrturâs especÍficês paía iírobilizaçâo. Possibililâ o Íesoatê

nâ água. Fêitâ em poiaetilerú com ótima rêsistênciâ âo impaclo. Projetada para o

úanspone mânuâl de vitimãs dê acidentes; Diíneísionâdâ pâía suponâÍ vhiÍnas

com peso ate I 80 kg; RÍgidâ. leve e coí\fortável; Possui pêqâdoíes âmpbs para

facilitar o uso com lwâs; Desiqn em ànOulo pârâ Ínelhor âc!ÍrodâÇão do

paciente; ÍÍanslucida, paaa o usoem Raios-X e Ressonáncia Magnétics; Possui

abêrtuíâs espêcificas para facilitâí a iíÍobilização da vÍtirnâ. Possibilita o resgâte

nâ água e êm alturas; Produzida em polaelileílo coÍn alta Íesistêncaa a ampactos;

COÍ: AMâíCIO,. SINÀLIZAÇÃO ACÚSNCA E LUMINOSÂ DE EMEBGÊNCA:

SinâlizadoÍ üsual em Íoímato dê baffa qúe peÍmhe totâl visualizaÉo em t/m

ànqulo de 180', injetâdo em rÍúdulo único de policaíbonatoôa cor vmnelhâ.

afim de nào gerâr perclâ dâ intmsiíladê luminosâ, resistente a impactos e

descoloGÉo com tíâtamento UV. coín base em aluminio efiuc,âdo de alta

Íesistêmiâ mêcánica. Composto por Íto mínimo 40 led's vêÍíÉlhos distribuÍdos

em blocos ópticos, distíibuidos equitativaÍÉnte poí toda a ertensáo da bâíÉ.

sirêôê eletrônicâ composta de 0l (um) amplifrcâdoÍ de I00 wâtts RMS dê

potêíÉaa e unidâde somlletora única em ÍoÍrnato ê 'U' ou similar. croín no

mínimo 3 (três) trpos de sons, gerando pressão sonorâ não iôfeíioí a 'l 00 db a 01

(úm)mêtío de distância. Módulo ê controle único instâlâdo oo pâinel do veículo.

Eslê sanâlizadoí acompanha o Lardo qúe atmde âs noímâs SÂEJ575. mntre

úbíâÇão, umidade, peiíe, coírosâo e deíoíÍiâção, este dêve seí epresentâdo

iunto com a proposla de preços (siôalizador ê sirêne) bem coÍno homdogaçáo

dê íabricante dos equipamenlos de sinâIzâÉo lLrminosa e acústica (sÍenê) pâÍâ

a empíesa que fâíá a in§lalaÇão ms vêículos declaíando que a Ínesma é

hoí'lologÊdâ de íormâ que seia rnanída â gâÉntiâ dos ÍnesÍnos após a

instâlâÇâo. - ILUMINÂÇÃo INTERNA lnstalaÇáo de seis lumrnáíias embúidas no

teto, coin base êstâmpada em alumÍnio, lâmpadâs de LED, com oo mínimo 50 led
's. drstribuÍdas de formê â il6ninar todo o compânirnento do pâcie e, sequndo

padrôes miniÍnos estâbêlecidos pela ABNT. PossuiÍ duas lumrnáíiâs com íoco

(,iÍiqido sobÍe â maca, coÍn làmpêdas em rnodelo LEo. mm no minirÍo 1 2 lêds. _

AR CoNDICIONADO: Caixâ arapoÍâdoÍa Ílo ambimle lraseiro com resÉtêílcia a

impâctos e vibíâÇôes, cuja caixa deverá componâr um nucleo de íefrigeíaçáo

dimensionado pâíâ a demanda da lemperâtura íeíêrida, devera foÍrEcer umâ

potência de 30.000 BIU'S m co.npartiíÍÉnto líâseiío (salão de atendiínento). '
GRAFISMO EXTERNO: CoofoÍrne legislaÇão vílente. Àéín das demaE

eapecificaçães supÍamêncionâdas, deveéo acompanhaí o veÍcúlo todos os

equipaÍnenlos obrigâtôíios de sequrança, bem coíÍro todos os itens obaigatórios

do Código dê Ííánsho Com a píiÍneiÍa nolã fiscâl e o praÍÉiío êmplacaínefio em

noí€ do Municlplo de GeneíalCáÍmÍa - Rs. Cláusulâ do Obielo: 1.1 As revisões

devêm s€. pÍêstadâs por 6gÊnte credênciâdo do licilanle. clnfoÍme o que seque'

â) As íevisôes devem seí píêstádas poí ag€nte cíêdenciãdo do licitânte. dê

acoído com os pÍeços labêlados pelo fabíicânte ou. nâo havendo tabela, por no

máxrmoaqueles praücados no meÍcâdo. sob pena de dêclaíâçáo de

inidoneidade. b) A prirneiÍa revisáo deveía ser feitâ pela licitante nâ sede dâ

PÍeÍeiluÍa deG€neíalCâmarâ - RS §êm custos adiciomis. c) DúÍante o píâzo de

gôíântiâ dos veículos o municlpio rêalizâíá âs revisôes de acordo com a§ íegras

dê mêrcâdo do ÍâbÍicânle, conforrne o indicado no mânual cle instíuçôês dêste,

arcando soÍiente com os custos alusrvos à rnãodeobrâ, peçâs ê materiais de

desgasê normal. O A empÍesa licilanle que não íoÍ ârÍoÍizada cla íiarca

oÍertadâ ou ínesrno sendo âutorizada. deveíá indicâr â Concessionáriâ

Aúorizadâ que iÍá íealizâí as .Êúisõês, os seívi<;os de assistêhcià técnicâ e dê

gâíantiâ, âúavés de declarâção dã própÍia Concessioúna, Êm papel timbrado dâ

autoÍizada, onde deveÍá declârâíteí ciéncia ê c$ncoídar con o rnesíno, ou

apre§êntâQão do contrâto de pÍestaçâo de se.viç!s. ôom firms rêconhêcidâ ou

autentlcado qúando foí Íêpíodsção; a Ínêsmâ devêíá estaí sediada a ílo máxiÍÍro

150 *m dê dislânciadâ sê.ílr do Municínio dê GêÍlêral CâmaÍâ -RS mssurí
Rd.ió.io g!.rdo Í|o da 20121ú21 14t2StB llP. ln .U27.1*,
Có(ÍIo vdid.çáo: Joü783RÍÍnGDlOCgsdlírí F4FBHhrcmBcZÉÂ*el pfl 

'xlgolúÍlzqotlosstttüprÍú*r.bncod.gí@.cqrl}í CqüliadoAub.íici(b&?
d(!írd)OO078ilRíÍD6tXOC0ürÍr1 F,IFOHbrcmEczÊrÂrCzidndc0haí5zqoho56tffi 11/13
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CNPJ

assistênc6 técnica píópía, coín mecánicús trêinãdos pêlo fâb.icânte do veículo

e) O prazo de gâíântÉ coíttra dêíáos de íabricação e ÍuíÉionarnento não podeÍá

seÍ iníeíioÍ â lâôo sêm lim(ê dê Xm rodados cmtado da detâ do recebiÍnento

defmitivo do úiêro pêla Admhistração.

RAãO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

ffi
Rôl.ló.io ge.ado m ds 2012Í}021 1L?3:8 ÍlP. 1T1.92.7 .1§l
Códigô vdidaÉo: JXmSTS3Rml6Dloco8dlÍ/1F4F8HbxcmEôZErÂtqZlptirKzohÂ,lszqohosst
híprrwsw.baíEod.pí&.com.bírcoíifi edoAnlonücidedô?
tolon=Jxtdl8783Rm6DiOCgúdÍIl F4FSHbrcmBcZEÍÂkqZl pltrl(zohÀtszqohosst 12t13

91.157.859/000Sq8
,VENCEDOB *

APOMEDIL SAVEICULOS

MaÍca:Meíc-e(Es-Benz
Fabricânte: Fabricante não inrormâdo
Modêlo: SpÍintêí Fuígáo 41 6
Dêscrição:

Estâdol cidadel
RS Senlâ CÍu7 do Sul

Eoderêço:

B TRINTA E UM DE OUTUERO. ]5
Íêlefonê:
(5r)37268020

Email:

conràbil@âopomedil.c,om.br
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iâ'uuoo on coraçÃo

ATENÇÁO - O Banco de Preços e uma soh.ção tecnológica que atende aos paÉmetrcs de pesquisa dispostos em Leis vigentes. lnstruÇões Normativas,

Acótdãos, Requlamentos, [Nqetos e PoÍtarias. hndo assim, por reuoir dirc9as [ontes governamentais, compleneotares e sites de dominio ampio o
sisterna náo é consideÍado una Íoote e, sim, um meio paÍa qLE as pesqusas seJam realizadas de foma segue ágil e eÍicaz.

PÍeço estimado do item calculado pela fórmula Media Aritmética dos preços obridos:

ItEM 
,I 

- AMBUúNCIA TIPO A

- t preço do portal Compras Governamentais praücdos pela AdminislÍação Pública de licitaÇões homologadavadjudicadas no dia
1 9/l 0/2m1 , calculado pela fórmula Mediana das P.oposlas Finais.
- I pÍeÇo do portsl Compras GoveÍnaínentais prsticados pela Adminisfa@ ftiblica & licilâÇôes hoímlogadayadjudicâdâs no dia
0710/2021. calculado pela fórmula iíediana das PÍopostas lniciais.
- 1 preç-o de Aquisições e contralaçôes similares de outros entes públicos hoÍnologadas/adjudicadas no diâ 27108/2021, calculado pela

Íórmula Mediãnâ das Propostas Finais.

E orscRtrrvo oE FóRMULÂs urLIzADAS

vMediana 
das Propostâs Finais

- Capta os preÇos íinais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de núme.o impar de propostas) ou a médiâ dos preços do meio.

Mediana das Propostas lniciais

- Capta os preços iniciâis da licitação e seleciona o preço do meio(no caso de núÍnero ímpar de pÍopostas) ou a média dos preços do meio.

R.laLtio go€do no db 2U12n021 '11:28:03 llP: ln -52.7 .15Ál
Código Válidâçâo: JXmSTS3Rm6DlOCgsdtfr'l F4FSHtskOnlBcZEÍÂkqZlptlu,l€OhAÍlszqohosst
hüprrúww.büEodopíB6.com.bíf Cêílif ê.bAriânticidâdô?
trÍcn=Jxlo8783RmÉDlOCgsdMIl F4FSHbkcmlEcZEíArqZ1 pttdcohÁíszqotossl 13/ 13ffi
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria€êral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 30.330.883/000'l -69

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
rêsponsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro dê 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÉo para fins de certiÍicação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
nêgativa.

Esta certidão é válida para o estabelêcimento matriz e suas filiais e, no câso de ente Íederativo, para
lodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de.iulho de 1991.

A aceitação desta cêrtidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternêt, nos
endereços <hüp://rfb.gov.ba ou <httpJ 

^/ww.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75í , de 2l1ol2o14
Emitida às 10:09:59 do dia 2110912021 <hoÍa e data de Brasília>.Tr Tnl
Código de controle da certidão: 2í22.788,.438E.5C86
Qualquer rasura ou emenda invalideÉ este documento.

ü
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CI.'Xá
llAIXÂ E{]ONÔMICÂ FÊBERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.330.883,/ooo1-69
Razão SocialfKs coMERcIo DE VEICULoS LTDA

Endereço: AV LUIS VIANA nLHO 6462 C M S w S w B 621 IPARALELA/ SALVADoR
I BA I 47730-t0t

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Certificação Número: 2021 121201351584603436

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caira.gov.br

https://consulla-cí.caixa.govbr/consultacÍf/pagês/consultaEmpregador.isf 1tl

Informação obtida em 21/L2/2021 08:45:06

a
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PROCESSO DE INEXIGIBILIDN)E
N" 8120/21

Processo Admlnlstratlvo n' 9l I 2O2L

De acordo com o procedimento administrativo

instaurado pelo Município, objeto da Correspondência Interna

de 13 de dezembro de 2.021 , referente ao processo de

INEXIGIBILIITADD DE LICITA$O, tendo por objeto a
AQwsÍlç;Áio DE trfr wÍcwo AIVBUL.ÂNoIA TrPo A, através

de adesão a Ata de Registro de Preços n' O77 12021, referente

ao Pregão Eletrônico n' 063/SESPA|2O2L, da Secretaria de

Estado de Saúde Pública, entidade pertencente ao Governo do

Estado do Pará, tendo sido atendidas as norÍnas legais e

pertinentes na forma do contido nos §§ 2o a 8" do artigo 86,

da Lei n' 14.133/2O2L.

Publique-se na forma da Lei.

Nova Santa Bárbara, 20 de dezembro de 2021.

Cla a lério
ipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, t 43. 32668100 - I - 86.250{00 - site -
www.nsb.or.sov.br - E-mail: licitacao@nsb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Pr.
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TCEPR

Detalhes proces:o licitatório

3tu

Vallêr

Entilade Exêcutora MUNICiPIO DE NOVA §\NTA BÁRBÂRÂ

Nô licitaÉo/dispeosa/inexigibilldôtr 8

f4odalidâde*

Nrlroero editaf/processo* 9172921

l
I nêxigibilidàde

lnstituiçio Financeira

Contratô dê Eínpdatjílo :

DescÍiÉo Resumidô do Objeto' AquisiÉo de um veí.ub ambulância tipo A âtràves de ôd€9ão ô Ata de Registo de

PÍeç06 no 0Zl2021, r€ftÍeotê e Pregão Eletrfuro no 63/5ESPA/2021, dô

Secretarh de Eataô de Saude hit ka, €ntl,râde pêítêÍEeotê ao Go!€Íno do

E!*aô do Pani

lI

Dobção OÍçrrÍÉntária* 08002 1030101502028,H90520000

Prêcú márirno/Referênda de pÍeço - 24s.000,00
R9*

Datà Public,{áo TeÍno ratiíl(À<:p 2Olt2l2OZl

Data de LÀnçamento do Edital

Data da Abenurd das Píopoías
I

ttá iBrs.Ídrrivos p.râ EPP/ E?

Há cob dê partkip.ção para EPP/MFI

Tíab-.e ê oàí. coín oOâÊô & !rb.ôíà"ôbÉo dê EFP/tlE,

H,á Fiqirade pal-d aei5i6es de miqleípÍ.sas ÍEgixds ü, lo(ris?

Data Cancelamento

CPr: /1271512958 (!agqrt)

Peraentuâl dê pôíticipadao: , O,OO

https:/,/servicos.tce.pÍ.gov.br/TCEPFyMunicipaUAMUDêtalhesProcêssocompra.aspx 1t1



De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Muicipio, objeto da Correspondência lotema de 13 de dczembro de 2.021,
referente ao processo de INDüGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, tendo pr objeto a ÁQLLISIÇÃO DE UM YEICULO ÁMBULNC|Á TIPO Á, arÍàvés
dc adesão a Ata de Registro de Preços o" 0772021, rcferente ao Pregão EletrôÍrico n' 063/SESPA./2021, da SecÍÊtaria de Estado de Saúde Púbtic4 entidade
peneocente ao Govemo do Estado do Pani tendo sido atendidas as normas legais e pertinentes na forma do contido nos §§ 2" a 8' do artigo 86, da Lei n'
t4.t3312021 .

Publique-se nâ forma da Lei,

Nova Santa Bárbara - PR, 20 dc DEZEUBRO de 2O2l - Dirârio Oficial Eletrônico - Edlçâo: 2Ll6l2o21-llol 
l.l6

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N' 8/202I
Processo Administrrtivo rl" 9l12021

Nova Salta Bárbara, 20 de dezembro de 2021

Claud.,nir Yaléio
Prefeito Municipal

TRÀTO 20 TE DE ADITIV

Referente ao Contrato n" @!M.
REF.: Pregào Presencial n." lll202l

PARTES: Müniclpio de Nov. Slntr Bírbrrq pcssoa juídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001ó0, com sedc
administrativa na Rua Watfredo Bittencouí de Moracs, 222, Írcste ato represenhda pelo Scnhor PÍefeito Municipal Sr, Claudemlr Valério e a empresa
CLINICÁ MEDICA PREVIT SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 4l .086.92410001-30, com sede na Rua Cachoeira, 768 - CEP: 86315000 - Bairro:
Ce[tro, São Sebastião da Amoreira/PR.

OBTETO: Contrrtsçlo de pessoa jurídlcr prestrdorr de 3erviços de r33htência à saúde, crpecificamerte de consultas pare suprir horárlos
al\, ativos, noturnos, finsis de sÊmrnr ê fêrirdos-

PRAZO DO ADÍTM: Por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 27l0U2022.

RECURSOS: SecÍetaria Municipal de Saúde.

SECRETARJA SOLICITÂNTE: Secretaria Municipal de Saúde.

R-ESPONSÁVEL JURÍDICo: Camen Conez Wilcken, OAB/PR n' 22.932
DATA DE ASSINATURÁ DO TERMO DE ADITIVO..2UNNO2I.

PARTES: Mudcíplo de Novr S.!ar BÁrbrra, pessoa juridica de dircito publico htema, inscrita no CNP, sob o tr" 95.561.080/0001{0, com sede

admidstrativa m Rua Walt€do Bittencoud de Moraes, 222, neste ato represeotado pelo Seúor Prefeito Municipal Sr. Claudemir Vtléío, e a empresa

TECNICON CONTROLE TECNOLOGICO LTDA, iDscrita rc CNPJ sob n" 80.920.74710001.05, com sede na Rua Taquari, 236 - CEP: 8ó025290 -
Baino: Chácara Pien"aroia, L.ondrina/PR.

OBJETO: ContrrtrçIo de empresr prri rcsliaçio de serviço Bpecirllzrdo de ensrlo dc solo.

PRAZO DO ÀDITM: Por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 24102nO22.

TERMO DE COOPERACÀO N".00t/2021

Teúto de CoopeÍação, com Repasse dc Subvençâo, que cntrc si celebram o Municipio de Nova Santa Bií(barü-Pr, e a Associação de Pais e Amigos dos

Exccpcionais - APAE, do Municipio de Nova Santa Bárbara-PÍ.

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrilo no CNPJ sob o n 95.561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Av. walter Guimarães da Costa, 512, na cidade de Nova Santa Biirbara, Estado do Paraná, neste ato reprcsentado por seu Preleito
Municipal Senhor Claudemir Valerio, brasileim, casado, inscrito no CPF n" 563.691.409-10, e RG n'44039382{ - SSP/PR, doravante deromiD.dr
coNcEDENTE e a ASSOCIAÇÃO DE PA]S E AMIGOS DOS ÊXCEPCIONAIS - ÀPÂE de Nova Santa Bárbara, CNPJ n' 02.760.250/0001-55, com
sede na Rua Walfredo Bittencoun dc Moraes, 925, Cj. Esperançq na cidadc de Nova Sasta BáóarÀ-Pr, reste ato reprcsentada por sua prcsidente MÂURO
RODRIGUES DE OLMIRÁ" brasileiro, casado, portador do RC n' 1.32?.024 SSP/PR, e, do CPF n' 861.479.788-53, denominada simplesmente
CONVENENTE, rcsolvem celebrar o preselte Termo dc Fomento de acordo com as Domas previstas na Lei 8.ó66, de 2l dejunho de 1993, e na Lei n.

13.019/2014, Ínediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO E DA FINALIDADE

CúUSUI-A PRIMEIRÂ - Este TERMO DE COOPERÂÇÃO tem por objetivo a Eamferência de recursos Íinanceiros de cofinanciamento federal de
serviços, destinados à aquisição de gêneros dc âlime ação, material de expedieÍlte, mÂterial de limpeza e prodütos de higienização, material para reparos
e nDnutenção de b€ns imóvei§, materiâl de camq mesa e baúo, úaterial educativo e esponivo, materiâl de copâ e coziú4 material de processâmento da
dados, udformes, tecidos e aviamentos, conforme a Proposta de Trabalho apreseDtadâ pelo CONYENENTE e aprovada pelo CMAS - Conselho Municipal
e Assistêtrcia Social e pelo CONCEDENTE, doravalte delomioada de Plano de Trabalho a qual integm este Termo de Fomento indepelldenle de sua
rânscrição, em co[formidade com as dirctrizes da Política Nacional de Assistência Social, âravés de pÍogÍamas de proteção social básica para pcssoas

com dcficiênciâ e suas fâroílias, serviço de conüvência e fonalecimeoto dc vinculos e seÍviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e

suas famílias.

Dlário Oficiâl Eletrônico do Munlcipio de Nova Santa BáÍbara
Rue: Welír€do Eiltencouí do MoÍãês n'222 - C€nlro

.-,*u, o,"n*oi33I?1;13,11ffi *h* r,.n", 0,

EXTRÁTO IO TER]\IO DE .A.DITIVO

Referenre ao Contrato n' 7012021.
REF.: Dispensa de Licitação n." 2412021.

SECRETARIA: SecÍelaÍis Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.
Rf. RSOS: Secrctaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.
RÊl!íoNsÁ\TL JURíDlCo: carmen coíez wilcken, oAB/PR n' 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITÍYO:20ll2l2ü2l.
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IMPRENSA OFICIAL .
Lei n' 660, dê 02 dê abril dc
2013.

Rêsporsávcl pêle EdiçÂo:
õ^lcl dríd Pioc^ca M. C.
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I - Atos
EXTRATO DO CONTRATO N' ?8/2027

REF.: Dlspensr de Ltcitâção n." 30/102t

PARTES: Munlcípio de Noyr Santâ Bárbara, pessoa juridica de direito público intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/000160, com
sede administrativa na Rua Walfredo Bittcncourt dc Moraes, n" 222, Centro, Nova Santa Bfubara, Paraná, e a empresa STOP SEGURANCA
PATRIMONIÂL LTDA, inscrira no CNPJ sob n'33.596.251/0001-30, com scde na Avenida Lagoa Bonita,283 - CEP: 86828000 - BaiÍro:
Re, ncial Lagoa Bonita, Maú da Serra/PR.

OBJETO: Contrrtrção de emprcsr prrs prestrção de serviços de segurrDça !ão srmada prrs evento dc Reveillon.

VALOR: RS 1.740,00 (um mil, setecentos e qulrcnta reais).
pnlZO OE VfCÊnCIÂ: 40 (quarenta) diss, contados a paíir da assinatura, ou s eja, até 29n1n022.

SECRETARIA: Gabinete do Prefeito.
RECURSOS: Gabinete do Prefeito.
nrSpOXSÁvnl "rUnÍ»ICO: CaImen Conez wilckeq OAB/PR n'22.932.
DÂTÁ DE ASSINATURA CONTRÂTOI 2lll2l202t.

EXTR{TO DO CO\TR{TO :{. 791202r

REF.: Ioerigibilidade n." 8/2021

PARTES: Municipio de Nove Ssntâ Bírbm, pessoa jurídica de direito público interna, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001ó0, com
sede administrariva ua Rua Waltedo Binencourt de Moraes, no 222, Centso, Nova Santa BiáÍbara, Paraná, e a empresa CKS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 30.330.883/0001-69, com sede na Ayenida Luis Viana Filho, 6462 - CEP:41730101 - Baino:
Paralela, Salvador/BA.

OBJETO: Aqüisiçâo de um veículo ambülânclâ tipo A.

VÂ, nR: R$ 245.fi)0,00 (duzentos e quarenta e citrco mil reais).
PI\i§ DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a paÍiÍ da assinatura, ou seja, at é 2O!O6DO22.
PRÂZO DE ENTREGA: 120 (cento e vlnte) dias após a assinatura do contrato.

SECRETARIA: Secreraria Municipal de Saúde.
RXCURSOS: Emenda Parlamentâr n" 30840002.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Conez Wilcken, OAB/PR n' 22.932.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 2lll2t202l.

AVISO DE LICITACÁO
TOMADA DE PREÇO N" 2/202I

Objeto: Contrrtâçio de empresr especializeda para execuçâo de pavimentrçâo em pedras poliédricas.

Tipo: Menor preço global.
Recebimento dos envelopes: Até às 09El0Ein. do dis 25l0U2022.
Abenura dos envelopes: Dia 25/01/2022 Às l0h00min.
Preço Máximo: R$ 725.955,16 (sctecenaos e vinte e cinco mil, troveceotos e cinqüetrtr e cinco reris c dezesseis centavos).
IlJ[ofrylôÊI.CO&dercltgfel: poderào ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Sanra Biáóara, sito à Rua Walftedo
BittencouÍt de Moraes n' 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por email: iicitacao@nsb.pr.sov.br Site www.nsb.pr.eov.br

Nova Santa Bárbara ,21112/2021 .

Diário OÍlcial EletÍônlco do Munlcípio de Nova Santa BáÍbaÍa
Rua: WalíÍcdo gitlêírcolrít c,€ Morâê6 n'222 - Centso

Fonô./Fax: (43) 3266-810O
E-mail: diaú)ofcial@nsb.pr.gov.bí / píhnsb@nsb.pí.gov.br

rio Oficial Eletrônico
Muaicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná

Ediçio N' 2117 - Nova Santa Bárbara, Paraná. TEBÇA-FEIRA, 21 de DEZEMBRO ite 2021.

Polliny Simere Soío
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria n" 034/2021



21 hU2O21 1Ot2O E-mail de lsmweb - Soluçõês para lntemet - Ao fiscal do contÍato n" 79/2021 - Ambulância

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>$ ismWeb
':l

Ao fiscal do contrato n" 7912021 - Ambulância
'1 mensagem

21 de dezembro de 2021
10:20

Bom dia,

Segue anexo cópia do contrato n'7912021, decorrente da lnexigibilidade n." 812021, firmado
com a empresa CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
30.330.883/0001-69, cujo objeto é a aquisição de um veículo ambulância tipo A, através de
adesão a Ata de Registro de Preços n" 07712021 , referente ao Pregão Eletrônico n'
063/SESPA/2021, da Secretaria de Estado de Saúde Pública, entidade pertencente ao

.- Governo do Estado do Pará, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o
cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Att,

Elaine CÍistina Luditk dos Santos
Setor de Licitaçõês e Contratos
PreÍeitura Municipal de Nova Sania Bárbara
TeleÍone/ Whatsapp (43) 3266€114

E 79 2021 - Contrato lner 8 2021 - CKS.pdt
379K

https:/imail.google.coÍrvmaiíu/0/?ik= 1463514Md&view=pt&search=all&peÍmthid=thrêad-aoÁ3Ar-26079956'12876294380&simpt=msg€%3Art 1S5 111

139

Setor de Licitaçõês - PÍêÍêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Ademar BAPTISTA <adecontrolel4@gmail.com>
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íFéÉ5I CNPJr95561080000160 lE:
EndeÍeço: Rua Walfíedo Bittencourl de MoÍaes. 222 - Centro CEP: 86250000

Fone: (43)3266-6100 Fax: Ilrêsmo

NOTA DE EMPENHO

Municipio de Nova Santa Bárbara - PR

Cidade: Nova Santâ Báítara

Licitâção

ftocesso inexigibilidade

2483 79/2021 - Slii[Ai/t 792021
lnicia.b ig,Eia Fin6 igAÊta
2'112t2021 20t06D022

Fin.bvb atLdiz{.b lnicio cb e,elrçb Fimda üeq& Fjn6ue ahrdizdA

21t122021 20|O6DO22

CI(S COM ERCIO DEVECLLOS LTDA

AV LUIS VAI\]A FILI-O, 6462

42839-6

Salvador/BA
Classiíicação da despesa

08 Secretaria Ltunicipalde Saúde

08.002 Fundo lLnicipalde Saúde PAB/SUS

10.301.0350.2028 Bloco de Atençáo Básica

4 4.90.52.b2.00 vEoJLos DE TRAÇÃo IVECÂNCA

3067 00336 Erendas lndividuais trposilivas - transferência com finalidade definila - (lnciso lldo Art. 166-

Do Fxercb:o

RS 245 000.00

R$ 245.000,00

RS 0,00

Oukâs informagões

Ordinário 211142021 1097 124753237t2021

Cod i9o

9316

Nõmo

AMBULANCTA SIIIPLES DE REI\.DCAO tvlODB-O FURGAO

(longo de teto alto) (tipo A): ANBULAI{GA TIPO A -SIMFLES

REIúOCAO de acordo com a Fortaria 2048/2002 do Mnisteria,da
Saude, com as devidas alterações na BIN (Base indice l,lacional)
para o pleno atendinEnto do disposto na Resolurção Contran N'
4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei9 503 e NBR 14561 da ABNT
com as ESPECIFICAÇOE§ I,I|ÍNIMAS: Dreção Hidraulica. Carroceria
em aço orbinalde fabrica, longo e de teto alto: 0 km ano/rnodelo do
ano corrente ou posteriori ÀIonobloco originalde íabrica. TraÇáo 4
x 2 ou 4 X 4t Rodas aro 16 (mininD)i Ar-condicionado orginalde
fabrica na cabine do rnotorista e no conpartinÉnto (carroceria)do
paciente ou instalado em fornecedor honplogado pela montadora;
AIR BAG duplo: lrotor turbo rncvido a óleo diesel: Potencia minin'ra

de 1'14 CV; Torque mininp de 2gnt<gf; Com no mínirÍp 04 (quatro)
cilindros vertiÇais em linha: Com cilindrada mlninE de 2000 cnú ;

Cgm sistenE de injer:ao dotado de ge.encianEnto elet.ôôico; Feso
bruto mininp total2.500 kg, entre exos mínirrc 3.200nm: Cambio de
no rÍninp 05 rnarchas a frente e ulm re: Com Íreio a disco nas
qualro rodas todos e com sisteÍE ABS; Comfreiode
estacionanEnto nEcanico de alavancai Com suspensao dianteiaa
independênte; Com suspensao tíaseira em íeixe de nplas
.eíorçado; Cabine do lrotorista com capacidade para dojs
passageiros e o nDtorista; Tanque de corÍbustfvel com capacidade
minirna paía 70 (setenta) litros;Volune de ca.ga miniíÍE de .tOnB;

DnEnsoes aproxirÍÉdas 4,50 nEtÍos corÍprinEnto. 1.69 rnêtros de
largura. 1,80 netros de altura; Dlas portas dianteirast porta

traseira bipartida e porta lateral de correr do lado direito: Estribo
integrados ao para choque:Aberlura das portas traseira de 90..
180'e 270"r Tíavas e dispositivo nas portas para abertura por
denlro e por foía. com trava de seguranca: Retrovisorês exteíno
de arÍüos os lados (Dreito e Esquerdo) e deÊ.Eis especícac.oes
tecnicas de acordo com as norrnas do @TRANT Gârântia minirm
de 12 (dozê) nEses; DocunEntadas e enplâcadas emnonE do
Mlnrcipro de Nova santa Barbara ê com Segirro total contra
acidentes. coÍ. vgencia mintrna de 12 (doze) nEses. Caracteristica
de TransfoanEção do ConpartinEntor DnE0soes internas
aproxjmadas do Bau de 3,10 ÍrEtros curÍprinEnto de largura 1.50
nEtros e de âltura 1,65 nEtrosi lsolanEnto interno acustico com

Quânüdadê

10000
Valor Valor totâl

245.000.00 245.C00 00

8t2021 de 2011212021

30.330.883/0001-69

PARALE-A
Bn Aqercia Cúna

41730-'10'!

UM

UN
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poliuretano 40nm (densidade de 36k9/Írú): Kitdo ÍevestiÍrEnto
interno ípldado com resina anticharÍB reforçada com fibra de vidro
(FRFV), laterais, portas, teto e divÉô.ia; Flso em coÍpensado naval
com'lsnmde espessura; Janela de corÍunicação entre cabine e
saláo de atendinEnto: llurÍinação interna com 02 Iurdnarias de duplâ
intensiCade com no ÍrÍninp 08 LÉ de 1W 12 volts: Janela
corrediça para porta lateral; Vilro Íixo paÍa portas traseirasi Fega
rÍÉo superioÍ longitudinal fixo no teto; GrafisrÍp cruz da vida; Regua
tripla conpleta; Arrnario balcao gaveteiro para equiparEntos e
acessórios de auxilio no atendinEnto de carÍpoi Banco do
acorÍpanhante tipo bau para 3 lugares com encosto e assentos
anatórÍicos na cor azul, comsinto de segurancal
&austor^/entilador acophdo ao teto 12 V. controlador eletrônico
totalda ventilação com no rÍinirÍD 02 niveb de velocidade e mgdo
autoÍTBtico; Hntura na cor bÍanca:Assoalho revestado em
poliuretano autonplivo 100% puro; Auto extingutuel 1000/0 solido
sem volaters. aplicado por spray. ÍrDnolitico. sem juntas.
inperrrÊavel. rÍpldado a carroceíia do veiculo (em íoÍÍE de bacia).
Rotecôes em aço inoxrdavel nos bcab de descanso das rodas da
nEca no pbo: Locais conp paÍa-choque e soleiía da porta tÍaseira
tarÍbem teráo de ter proteção de aço inox (onde os pes da rEca
atingir), paÍa proleçáo de todos estes eleÍEntos: tussuir
calafetação em lodo o perfírEtÍo dejunção entre o mobiliario e a
divisória das paÍedes. resbtente ao hipoclorito de sódio: Todo o
coÍrpartiÍrEnto vedado contra inÍiltraçóes em processo de lavagem:
Gâíantia rÍinirna de 12 rÍEses. lluÍÍinaçáo e SistenE Eletrico:
Sinalizador óptico e acustico: Sinalizador visual em forrnâto de
arco produzdo com base de alurÍÍnio e lente acílica de
policarbonato alta resistencia, equipado com LED s de alta
luÍÍinosrdade nao inferior a '1w de potencia, em confornidade com
a norrna SAEJ575 no que se reíere aos ensaios de vibraçâo,
umbade, poeira, corÍosao e dêfor.rEção, bemconp a norma SAE
J595 REVISED no que se refe.e aos ensaios de fotorÍEtria
(SocielyAutonEtiveEngineeís): Sirene eletronica de no rÍÍnirÍD
100w RIúS de pressao sonora. com no ÍrÚninD 03 tons. e s isteÍÍta
de rÍEgaíone dotado de ajuste de ganho sonoro de no rinmo
100db que atenda que alenda a nornE SAEJ1849i l.lo mhiÍD 02
(duas) Lante.nas ou sina:izadorês sequenciais em LEDde alta
luninosilade de cor veríÍElho rubiinstalados nas extrerÍidades da
parte traseira da carroceria, acionados em coniunto com o
sinalizador vBualdiantejro; Farolauxiliar de erÍbaque instalado na
aÍea traseira centralda carroceria, com foco direcionalde no
rIínimo 180'em rncviÍrEnto vertical com botao de aciona[€nto
independente; AlarÍrÉ sonoro nterritente acionado pela rÍErcha re;
LurÍinaria de LED instalada no teto e 02 (duas) torÍEdâs 12v
instaladas na hteÍal esquerda abaixo do aÍÍIaíio superior com no
rÍÍnirno 35cm de distancia das conexõês de oxigenio terapia;
Bateria dê suporte: Quadro eletrico com disjuntores terrÍicos e
cabos eletricos dinEnsionados confornE nornE ABNT N' 14.561:
Garaniia minirÍa de 12 (doze) nEses. fúaca articulada com rodas e
trava de segurança em aço inox, comcinto de seguranc:a duplo.
corÍpriÍÍÊnto rÍíninrc 1,80 com colchonetê: Suportes para soro e
plasÍB: Olindro de oxbenro de 05 liúos (ÍÍniírc) com suporte e
fixador do tipo "catraca", eqúipado com valvula e rnanorÍEtro.
FluxoíÍElro. AsprradoÍ. LtndÍlicador. Íranguerra. ÍyEscara e
conexôes: Suporte para o cilindro de oxigenio comcinta de íxação
em aço inox. ftvera vií acoÍpanhado de pneu de estepe,
feríaÍrênlas (rÍEcaco, chave de rodas), catalogos de
rÍÊnutençâo/operação e de peças emportugues; C,arantE e
assbtencia tecnica mnanE de 12 (doze npses) ou aquela oferectda
pelo íabricante, o que foí ÍÍEior. FornêcirEnto de vinil adesivo para
graíisrnc do veículo, corÍposto poÍ (cruzes) e palavra (anbulancaa)
no capo. vilros laterais e vidros traseiros: Bern corÍrc, as
íErcas do [ônichio de llova Santa Bárbara - FR e Secretaria

cNPJ 95561080000160 rE:
Endeíeço: Rua WalÍíêdo Eiltêncoun de ilbÍaes, 222 - Centto CEP: 85250000

Foíe: (43) 3266-E100 Fâx iJl€smo

NOTA DE EÍIIPENHO

Município de Nova Santa Bárbara - PR

Cidade: Nova Santâ BáÍbara

Ordinário 21t12t2021 12475323712021
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Certidáo de Regulardade Fiscal Ljnificada RF&PGFN

Cerüíícado de Regularidade do FGTS - CRF
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Municipio de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 955610E0000160 lE:
ÉndeÍeço: Ruâ WalÍÍedo 8nteÍrooí de Í\,|o.âês. 222 - Cer,vó CEP: 86250000 Cidedê: Nova Sanla Bàrbara

Fone: (43) 3266-8100 Fâr: Mesmo

NOTA DE EMPENHO

Ordinário 21t12D021 1097 124753237t2021
Muô crpal de Saude

Certidâo Número Vâlldâd6



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação e Contratos
Para: Procuradoria Jurídica

Nova Santa Bárbara, 24/0212022.

Prezada Senhora,

Informo que no dia 2111212021, este Departamento
encaminhou via email para assinatura (marisson@portalgovemo.com.br), o
contrato n" 7912021, decorrente da tnexigibilidade n.o 812021, cujo objeto é a
aquisição de um veículo ambulância tipo Au através de adesão a Ata de Registro de
Preços n" 07712021, referente ao Pregão Eletrônico n" 063/SESPN202I, da
Secretaria de Estado de Saúde Pública, entidade pertencente ao Govemo do Estado
do Pará, cuja beneficiária da Ata é a empresa CKS COMERCIO DE VEICULOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob no 30.330.883/0001-69, que confirmou o
recebimento, porém a referida empresa não devolveu o mesmo assinado até o
momento.

Informo ainda que este Departamento solicitou diversas vezes
via email e Whatsapp (61-99599-1145) o envio do referido contrato assinado, sem
êxito.

No dia 23102/2022, a empresa CKS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 30.330.883/0001-69, solicitou via
email reequilíbrio de preços, conforme documentos anexos.

Solicito que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tina tk dos antos

Setor de Licitações e Con S

Rua Walfredo Bittencourt de Mo.aes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao/Ansb.Dr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

143



144

-.li*H
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RBARA

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no

95.561 .080/000í-60, com sede administrativa na Rua Waffredo Bittencourt de

Moraes, 222, na cidade de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, representado

pelo Prefeito Municipal, Senhor Claudemir Valério, brasileiro, casado, residente

e domiciliado na cidade de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná.

NOTIFICADO: CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de

direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o no 30.330.883/0001-69, com

sede administrativa na Av. Luís Viana Filho, no 6462, Bairro Patamares, na

cidade de Salvador, Estado do Bahia, CEP: 41 .730-101 , neste ato representada

pelo Senhor.

TEOR OA PRESENTE NOTIFICAçÃO

Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em direito, o

NOTIFICANTE, vêm formalmente e respeitosamente NOTIFICAR a Empresa

supra mencionada e qualificada, a proceder a assinatura e envio imediato do

contrato administrativo no 7912021 , decorrente do processo de inexigibilidade no

812021 , cujo objeto é a aquisiçáo de um veiculo ambulância tipo A.

Caso a entrega não ocorra a assinatura e o envio do referido contrato, no prazo

improrrogável de 02 (dois) dias úteis, procederemos a abertura de processo

administrativo para cancelamento do processo mencionado e penalização da

emprêsa, nos termos do Art.70 da Lei no 10.520: Quem, convocado dentro do

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar

N
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,

Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos

sistemas de cadastramento de fornecêdores a que se refere o inciso XIV do

aÉ. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas em edital ê no contrato e das demais cominaçóes legais.

Nova Santa Bárbara, 04 de março de2022.

I
grD-

Claudemir Valério.

Prefeito Municipal
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Notificação Extrajudicial
2 mensagens

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.bP
Para: Marisson Trindade - Portâl Govemo <marisson@portalgovemo.com.br>

Boa tarde,

Segue anexo Notificaçáo Exfajudicial referente ao não envio do contÍato n" 79/202í, assinado.

Favor @nÍirmar o rêcebimento deste email.

Att,

4 de março de 2022
15:13

Elainê Cristina Luditk dos Santos
\-Setor de Licitações e ContÍatos

PreÍeitura Municipal de Novâ Sanla BáÍbaÍa
Telefonê/ Whatsapp (43) 3266€114

3 NotiÍicação CKS.pdf
341K

Marisson Trindade - Portal Govemo <marisson@portalgovemo.com.bp 4 de março de 2022 1ô:18
Para: Setoí de Licitâçôes - PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Boa tarde.

Acuso recebimento.

MARISSON TRINDADE
(itnor dt ..\ts,l io'

ct eeaer-ttra §

orta
G O V E R N O ór 33sô-2ó2, I www.poRÍarGovtrr.ro.cou.Br

f[eío das mênsagens anteriores oculto]

_7__o

httpsr/mail.google.coíVmaiUúo/?ik=1463514b4d&view=pt&search=a!l&peÍmthid=thread-aoÁ341808774 í 585219894050&simpl=msg-a%3tu-'1699... 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL It7
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARArtlÂ

ContÍato no 7912021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA

aÁngaRA E A EMpRESA cKS couERcto DE vEtculos LTDA, TENDo
poR oBJETo A AoutsçÃo oe um veÍcur-o ltvtgutÂHcn ttpo n.

Referente à lnexigibilidade n.o 812021

O UUftCíptO DE NOVA SANTA eÁRemA, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no

CNPJ sob o n" 95.561.080/0001S0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Mciraes, 222 - Cento,

Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Claudemir

Valério, brasileiro, casado, poíador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no

5ô3.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, dorâvante denominado simplesmente

CONTRATANTE e a empresa CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
30.330.883/0001S9, com sede na Avenida Luis Viana Filho, ô462 - CEP: 4'1730101 - Bairro: Paralela,

Salvador/BA, neste ato represenlado pelo Sr. Jonatas Matos Cruz, inscrito no CPF n' 955.298.025-

91, CNH n" 008436'19'193, doravante denominada CONTRATADA, atendendo as condições

previstas no edital, sujeitando se as partes as normas, na Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002,

o Decreto Federal n.' 1O.O24t2O1Se na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor

e a Lei Federal n'8.666/'1993, resolvem celebrar o presentê Termo de Contrato, decorrente do

processo de lnexigibilidade de Licitação n.o 812021, para adesáo a Atâ de Registro de Preços n"

07712021, referente ao Pregáo Eletrônico n" 063/SESPI/202'1, da Secretaria de Estado de Saúde

Pública, entidade pertencente ao Governo do Estado do Pará, mediante as cláusulas e condições a

seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1 - O presente instrumento tem como objeto aquisiçao de 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO

"A', de acordo com as especiÍicaçoes e quantidade abaixo especificado:

CXSCOMERCIO DE

vícuLo5

Àa..do.hrqDdi.n l,s
«5 aorrlricro oÉ vfrutos

lroBo::oea:ooores ffi nr2"D' I I :'9'o

I

ITENS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, [3 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoí4nsb.or.gov.br - wrvw.nsb.ptfotlbr

Lote Item Codigo do lDescriçâo do produto/serviço 
ltr,tarca Uo lUniOaOe lO,tOe lPreço unitrriolPreço total

ilr.*'*l l,.outo remedidal I I

/
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ
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2 - São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o termo de

referência e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada e demais peças que

constituem o Processo n" 20211163887.

CLAUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 - Sâo deveres do contratado:

2.1.1 - Fornece o objeto, atêndidos os requisitos e observadas as normas constantes deste

inslrumento e seu Anexo l-4, do presente Termo anexo ao processo 20211163887;

2.1.2 - Assumir os Ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os hibutos federais,

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste conlrato;

2.1.3 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos

produtos, em alé 25o/o (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1' do art. 65 da Lei Federal n'
8.666/93;

2.1.4 - AtcaÍ com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações assumidas, inclusive aquelas com eventuais deslocamentos, enquanto perdurar a

vigência da garantia dos produtos; inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, kabalhistas,

previdenciários, Íiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

2.'1.5 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vÍtimas os seus

empregados ou preposlos quando em serviç0, por tudo quanto as leis trabalhistas e

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades.

CLAUSULA TERCETRA- DAS OBRTGAçOES DO CONTRATANTE

3.1 - São deveres do Município de Nova Santa Báóara:

3.1.1 - Rejeitar os produtos cuias especificaçôes não atendam, em quaisquer dos itens, aos

requisitos mÍnimos constanles do termo de referência e seus Anexos constantes do processo

2021h63887i

3.1.2 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a eÍetiva

entrega do produto, observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação;

3.1.3 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei@es, falhas. ou irregularidades constantes

de cada um dos itens que compôem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas

conetivas necessárias;

3.1.4 - Prestar todas as informaçoes e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos

técnicos da contratada;

3.1.5 - Proporcionar lodas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigaçoes;

EN

/

CKSCOMERCIO DE

vEtcut-os
LÍDÂ:301308a30(»l
69 oól

00,00

Rua Waffredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100, E - 8ó.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsbu4oubf - www.nsb.or.gov.br

NOVA SANTA BARBARA

TOTAL
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CLAUSULA QUARTA. DO PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA

4.1 - A enkega do objeto para o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara observara ao seguinte:

O Local da entrega: Na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N,
Nova Santa Bárbara - PR;

b) Prazo de entrega: até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato.

9) A empresa .vgncgd.ora_ deverá comunicaÍ a data e o horário previsto para a entrega a
Secretarià Municipal de Saúde de Nova Santa Bárbara, no horário do dxpediente, cori 48
(quarenta e oito) horas de antecedência.

CLAUSULA QUINTA-DO VALOR DO CONTRATO E DOS PRECOS
5.'l - O valor do presente Conhato e de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais),
estando nele incluídos lodos os imposlos, fretes e demais encargos incidentes, considerando os
preços os quais foram cotados na Proposta de Preços da Contratada.

CLAUSULA SEXTA. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 -As despesas decorrenles da execução do objeto correrâo a conta:

Dota$o Orçamentaria:

CLAUSULA SETIMA- ACEITACAO DO OBJETO
7.1. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificaçóes mínimas
constantes nos Anexos do Termo de Referência e a proposta da licitante presente no
processo 20211163887;

7.2. O produto deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de produçãoatual do

fabricante, e em perfeitas condiçôes de uso;

7 .3. O produto deve ter garantia mínima de 12 (doze) meses;

7.4. A proponente deverá indicar expressamente na proposta o nome das empresas

responsáveis pela garantia e que prestarão o seruiço no Estado do Paraná, com os seguintes

dados: razão social, CNPJ, endereço com CEP, número de telefone e de Íax, endereço eletrônico

(e-mail), se houver, e nome da pessoa responsável para contato;

7.5. A qarantia terá início a partir da data do recebimento deÍinitivo, sem ônus adicional
para o Muiicípio de Nova Santa Bárbara;

7.6. Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito, por correio

eletrônico ou por telefone, obrigando-se a empresa a atendê-la no prazo máxima de 48 (quarenta

e oito) horas e, caso tenha que retirar os produtos das instalações do usuário, deverão substituí-lo

por outro de igual especificação e seremdevolvidos em até 72 (setenla e duas) horas corridas, em

perÍeitas condições de uso e sob as mesmas condiÇões contratuais;

d,
/
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CLAUSULA OITAVA. DO PAGAMENTO

a.t - O pagamento será efetuado no ato da enhega do veículo, em favor do Contratado por meio

de ordem bancária em conta correnle, devendo para isso ficar explicitado na nota Íiscal/ Íatura, o
nome/número da agência, localidade e número da conta conente em que deverá ser efetivado o
crédito.

8.2 - Será procedida consulta antes do pagamento a ser efetuado a contratada, para veriÍicação

da situação da mesma, relativamente as condições de habilitação exigldas no Pregã0, cujos

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

8.3 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito

existente no órgão contratante em favor da contratadâ. Caso a mesma seja superior ao crédito

eventualmentê existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se

necessário.

8.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da

conkatada, o prazo de 30 (Íinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.

CLAUSULA NONA. DO ACoMPANHAMENTO E DA F|SCAL|ZAçÃO

9.1 - Caberá ao servidor designado pela Secrelaria Municipal de Saúde, rejeitar totalmente ou em

parte, qualquer produto que não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso,

bem como solicitar a sua substituição eventualmente fora das especiÍicações ou com defeito de

fabricação, noprazo máxima de 02 (dois) dias uteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição

do material também em 02 (dois) dias após a comunicação do servidor;

9.2 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da

empresa contratada.

cLAUSULA DECTMA- DA SUBCONTRATAçÃO.

10.1 - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste

Conhato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DAS SANçÔES APLICADAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o Município de Nova Santa Bárbara

poderá, garantida a previa defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções:

'12.1 -Advertência, que será aplicada através de publicação no Diário OÍicial do Município de Nova

Santa Bárbara, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para que a empresa licitante
apresente justificativas para o atraso, observando-se o direito constilucional ao conhaditório e

cxs(oMEnQooEvErulos $*Hífu,m*-
ttDÀJo$oa8ao@ró9
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAVIGENCIA
'1'1.'l - A vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, contado da data de sua assinatura.

Enhetanto, a conhatada obriga-se a observar as mêsmas condições estabelecidas no conhato

inicial durante o perÍodo da garantia do produto.
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ampla deÍesa;

12.1.1- 0,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigaçoes

assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30'(trigésimo) dia, sem prejuízo das demais

penalidades.

12.1.2 - 0,4o/o (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigações

assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30"(tígésimo) dia, limitando o percentual de

(10% de por cento), sem prejuízo das demais penalidades.

12.1.3- Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contralo, na hipótese de
inexecução total; e de até 10% (dez por cento), em casos de descumprimento parcial do contrato,
calculado de forma proporcional ao inadimplemento e aos prejuízos dele advindos.

12.2- No caso de ahaso de entrega ou inexecução do contrato superior a noventa dias, poderá a

Administração rescindir o contrato, sem prejuizo das penalidades previstas na Lei de Licitações;

12.3- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento

eventualmenle devido pela contratante, ou ainda quando for o caso, cobrada judicialmente;

12.4- As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no

cumprimento das obrigaSes for devidamente jusüficado pela empresa contratada, por escrito, no

prazo máxima de dez dias e aceito pela contratante;

12.5- Pela inexecução total ou parcial do obleto a Administração poderá, garantida a previa deÍesa,
aplicar a contratada, as seguintes san@s:

12.5.1- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contralar com a

Administraçã0, por prazo não superior a dois anos;

12.5.2- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que a conkatada ressarcir a Administração pelos pre.iuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior;

12.6 - As sanções serão obrigatoriamente regiskadas no SICAF e, no caso de suspensão do

direito de licitar, a contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das

multas previstas no Edital, no Conhato e das demais cominaçôes legais.

12.7- A multa aplicada após regular processo adminishativo deverá ser recolhida no prazo máxima

de dez dias, a contar da data de recebimento da comunicação enviada pelo contratantê..

12.8- O termo inicial para incidência de qualquer das penalidades estipuladas será a data fixada

para o adimplemento, e o termo Íinal será a data do efetivo pagamento desta.
EP

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA . DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso a autoridade superior àquela que aplicou a sançã0,

cKscoMERcroDE â!ffi:#üeffiiãl
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no prazo de 05 (cinco) dias uteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do

pleito.

CLAUSULA DECIMAQUARTA. DAINEXECUCAO E DA RESCISAO

14.1 - A inexecução total ou parcial do Confato ensejara sua rescisã0, com as consequências

conhatuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei n" 8.666/93 e alterações

posteriores.

tl.z - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

14.3 - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

14.4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos lncisos Xll a XVll do art. 78 da Lei n'8.666/93,
sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Conkato até a
data da rescisã0.
t+.s - Ocorrendo impedimento, paralisação ou susta@o do Contrato, o cronograma de execuçâo será

pronogado automaticamente por igual tempo.

14.6 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretara a reten@o dos créditos

decorrentes destê Contrato, até o limite dos pre.luízos causados ao Contratante, além das sançoes

previstas neste instrumento.

í4.7- O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

a1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

cy lndenizaçoes e multas.

CLAUSULA DECIMA- QUINTA. DOS CASOS OMISSOS

a. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas

Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente, os Princípios

da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei

Federal n' 8.666/93, combinado com inciso Xll do Artigo 55 do mesmo diploma legal.

cLAUSULA DECTMA-SEXTA- DA PUBLTCAçÃO

16.1 - O Conhatante providenciará a publicação deste Conkato, por exhato, no Diário Oficial do

Município de Nova Santa Bárbara, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura.

CLAUSULA DECIMA.SETIMA. DO FORO

17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca Sâo JerÔnimo da

dúvidas que surgirem na execução do presente instrumento.

Serra - Paraná, para dirimir quaisquer

17.2 -E-, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado econtratado, lavrou-se
CKS COMERCIO DE ^sDdo.b 
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o presente contrato em 3 (três) vias, para todos os Íins de direito, sem rasuras ou emendas, na

presença de 02 (duas) testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 21 I 1 212021.

cl

Prefeito nte

RCIO DÊ AssiMdo de foÍmà digilàl poí CKSvErculos :#Tfff:ffY"?'
LTDA:3033088300O1 69 Oàôr: 2022,03.07 lt:5112 {l.oo,

Jonatas Matos Cruz

Representanle da Secretária Munici

CKS Comercio de Veículos Ltda - Contratada

Ade Ba

- Fiscal responsável pelo acompanhamento do

contrato

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoírDnsb.pr.qov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br

8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43.3266.8100, I - 86.250-000



09/03/2022 10:56
1 55

Atendimento CKS <atendimento@cksgrupo.com.br> 9 de março de 2022 10:29
Para: Setor de Licitaçôes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Cc: GRUPO CKS <CKS@cksgrupo.com.br>, Antonio Gll Borges de Barros <gil@caritas.srv.br>

Prezados,
Segue reequilíbrio de preço conforme solicitado e em resposta a solicitação da nota
Íiscal de 2022, a Renault do Brasil até a presente data não faturou nenhum veículo master
para nenhuma empresa, visto que, a empresa está com dificuldade de peças.
Contudo, a empresa CKS COMERCIO DE VEíCULOS, já foi informada do aumento e o
mesmo consta no site da empresa, sêgue link para conferência.

https://www.renault.com.brlveiculos-utilitarios.html?gclsrc=aw.ds&&gclid=
CjwKCA|AyPyQBhB6EiwAFUuakkp0_-uQTWGquoTTgl-4HZ89aNC_qzHqgSiJeKnobVNl -
ZvX4BTMPxoCfVAQAvD BwE

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

ffexto das mensagens anteÍiores ocultol

E
CKS x NOVA SANTA BARBARA PR - Reequilíbrio Pedido (Adesão à ARP
77.202'tl.pdÍ
354K

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr. gov.br>
Para: Atendimento CKS <atendimento@cksgrupo.com.br>

9 de março de2022
1054

Bom dia,

Recebido.

r- 4fr,
ffexto das mensagens anteÍiores ocultol

httpsr/mail.google.coÍÍr./maiUu/o/?ik=1463514b4d&view=pt&sêarch=âll&peÍmthid=thread-P/o3A1725561268216559655&simpl=msg-P/"3A1725561...414

E-mail de lsmweb - Soluções para lntemet - REEQUILIBRIO FINANCEIRO - NOVA SANTA BARBARÁ,/PR



Salvador, Bahia, em 9 de maÍço de 2022.

AO

MUNTCíP|O DE NOVA SANTA BARBARA/PR

At.: Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Ref.: Adesão à Ata de Registro de Preços na 077/2021(da SESPA - Secretaria de
Estado de Saúde Pública, oriundo do Pregão Eletrônico np 63/20211

Prezado Senhor,

1. DA ATA REG|STRADA.

Todos os preços então ofertados levaram em consideração a realidade

econômica verificada por ocasião do certame, bem como os valores praticados pelos fabricantes

dos veículos.

. Sucede, contudo, que após a formalização da ata, o fabricante da base

veicular utilizada no processo produtivo do tipo ambulância promoveu significativo incremento

no preço respectivo, em caráter imprevisível e superveniente ao certame, capaz de impactar

156

r 71 39ol-ll4i
B cks(ôcksqrupo,com.bí

I Av LuisVianã Filho,6462, wâllSrtêet,
Toírê B, Sala 521, Pâ.alêla, 5êlvâdor-Ba
cfp 41730-to1

Por meio da presente, CKS COMÉRCIO DE VETCULOS LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPI/MF sob o ne. 30.330.883/0001/69, com sede na Av.

Luís Viana Filho, ne 6462, Condomínio Manhattan Square, Torre B, sala 621, bairro Paralela,

Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.730-101, por seu representante legal infra

firmado, vem, pêrante Vossa Excelência, expor e requerer o quanto se segue.

Com efeito, a CKS se sagrou vencedora do Pregão em referência, para

registro de preço de aquisição de veículos tipo ambulância, pelo valor unitário de RS245.000,00

(duzentos e vinte e quatro e cinco mil reais), até o total de 48 (quarenta e oito) unidades, sendo

firmada a ata respectiva em 2 de sêtembro de 2021 com o SESPA - Secretária dê Estado de

Saúde Públíca.

§



sobremaneira a composição dos preços ofertados e vulnerar o próprio equilíbrio econômico e

financeiro da proposta registrada.

Como consequência, no dia 26 de janeiro último o fabricante Renault

reajustou seu preço, de forma imprevista ê em percentuais inconcebíveis por ocasião do

certame. Tanto que o veículo Renault Master L2H2 utilizado na adaptação, ho.ie, é

comercializado pelo valor de RS216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), sendo que, em

meados do certame, era vendido por RS166.168,50 (cento e sessenta e seis mil, cento e sessenta

e oito reais e cinquenta centavos), conforme documentos anexos.

Quando se vêrifica que o preço registrado é de R5245.000,0O

(duzentos e vinte e quatro e cinco mil reaisl, constata-se que a diferença para o preço de

aquisição da base veicular é insuficiente para custear a adaptação, o frete de entrega, os tributos

incidentes e ainda propiciar lucro à CKS.

Ainda sobre o aumento de preços pelo Íabricante, cabe um necessário

esclarecimento. Em que pese o valor de referência adotado pela CKS porocasião da formulação

da proposta para o certamê, o preço a ser cobrado pelo fabricante somente é conhecido no

momento em que ocorre o faturamento do veículo. Ou seja, quando o mêsmo é programado

para entrar na linha da produção, o que pode implicar nova degradação do preço, para além

daquela já presente.

SiBnificâ dizer que o preço praticado na data do pedido não é

assegurado pelo fabricante, o que termina por influir diretamente no compromisso assumido

pela CKS.

§

/-7
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L 71 39Ot-1141
Et ck§@ck6gíupo.com.bí

I Av Luis Viàna Filho,6462, wallStíeet,
Íoííe B, sata 621, PaÍalêla. salvâdor-Ba
cEP 4t730tot

Diante de tal cênário, e considerando que, juridicamêntê, o foco incidê

sobre a contratação no caos concreto, não sobre o preço registrado, a CKS entende que,

considerando todos os fatos expostos, o preço do veículo objeto do contrato deve ser objeto

de necessário reequilíbrio da equação econômica e financeira estabelecida com a proposta de

preço, para o valor de RS 294.831,50 (Duzentos e noventa ê quatro mil, oitocentos e trinta e

um reais e cinquenta centavos).

15?
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VeÍculo lmpostos Seguro Emplacamento

Rs166.168,s0 Rss0.000,00 Ps7.s77,24 Rs6.000,00 Rss.s00,00 Rss40,00 Rs9.214,26

Veículo Adaptação lmpostos Frete Seguro Emplecamento Lucro

R5216.000,00 Rss0.000,00 R57.577,24 Rs5.0m,00 Rss.soo,00 Rss40,00 Rs 9.21426

Rs24s.000,00

Total

Rs 294.831,50

2. DA PLENA posstB -TDADE oe rurrnlçÃo Dos pREços. FUNDAMENToS

JURÍDtcos.

O reequilíbrio econômico e financêiro é instituto consagrado do

Direito Pátrio e tem sede constitucional no artigo 37, XXl, que reza:

Art. 37. A administÍação pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federâl e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moÍâlidadê, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as

condições efetivas da proposta, nos têrmos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificâção técnica e econômica indispensáveis

à garantia do cumprimento dasobrigeçôes."

O instituto tem a fioalidade precípua de evitar o enriquecimento

sem causa de uma das partes contratantes, assegurando a êquivalência entre o encargo

assumido e a remuneração devida por meio do restabelecimento do equilíbrio contrãtual

porventura alterado durante a sua execução. Preserva-se assim a equação econômica que

lastreia aquele ajuste.

Sua incidência em casos específicos, entretanto, exige a

demonstração cabal e inequívoca do alegado desequilíbrio, sob pena de responsabilização dos

agentes vinculados ao contrato que, evêntualmente, admitirem reequilíbrio injustificado.

O fato o caso em tela referir-se a contratos oriundos de saques feitos

em atas de registro de preço não impede a sua revisão. lsto porque, uma vez celebrado, o

contrato ganha autonomia e continua a submeter-se aos princípios administrativos e

jurídicos, entre eles ã vedação ao enriquecimento sem causa.

L 71 39o,-ll4l
g ck@cksgrupo.com,br

I av Luis Vianâ Filhô, 6462. Wêll StÍeet,
Torre B, Sala 621. Parâ,a,", *"aoor-""
cEp 4r730,ro1

TotalAdaptação Frete Lucro



15$Assim, e assente na plena possibilidade de revisão do contrato

oriundo de ata de registro de preços, não é demais destacar a adoção do reequilíbrio com lastro

mediato na letra do artigo 65, inciso ll, alínea "d", da Lei Federal n.8.666/93.

Art.65, da tei 8.666/93:. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser

alterados, com as devidas .iustificativas, nos seguintes casos: (... )

ll - por acordo das partes: (...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre

os encaÍgos do contratado e a retribuição da Administração para a justa

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a

menutenção do êquilibÍio econômico-financeiro inicial do contrato, na

hipótese de sobrêvirêm fatos imprêvisíveis, ou previsíveis porém dê

consequências incalculávêis, retardadoÍês ou impeditivos da execução do

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extÍacontratual.

A exegese do dispositivo legal em comento revela que o legislador,

no intuito de consagrar a "monutençõo do equilíbrio econômico-Íinonceiro inicioldo controto",

erigiu hipótese típica e específica de alteração do pacto firmado entre o particular e a

Administração.

A majoração do custo de aquisição do veículo ofertado vulnera o

balanceamênto financeiro constante da proposta de preço convertida no preço registrado em

ate.

O Tribunal de Contas da União admitê a revisão do contrato por

conta de fatos como os denunciados, da seguinte forma:

Observe o disposto na Lei 8.666/1993, evitando o aditamento de contratos
com base em evento não previsto na referida Lei (art.65), lembrando que

as alterações contratuais podem ocorrer, dentre outÍos motivos, para

rêstabêlêcer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fãtos imprevisíyeis, ou pÍevisíveis, porém de

I av. Luisviâna Fjlho,5452. \,vâll Str€el,
Torê B,5ala 621, Pàíalelâ, SalvadoÍ'Ba
cEp 41130 lol

!. 7l 39OI-ll4l
g cks@cksEíupo.com.b.

Percebe-se, pois, que o restabelecimento da relação que as partes

pactuaram inicialmente entre os encargos do contrãtado e a retribuição da Administração

para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento previsto pelo legislador se alicerça

na ocorrência de "acontecimento externo oo controto, estronho à vontode dos partes,

previsível e inevitóvel, que couso um desequilíbrio muito gronde, tornando o execução do

controto excessivomente oneroso poro o controtodo".



consequênciâs incalculávêis, rêtardadores ou impeditivos da execução do

aiustado, e que qualquêr superveniência de fatos, tributários e/ou legais,

de comprovada repêrcussão nos prêços contratados, poderá implicar na

rêvisão dos contratos, para mais ou para menos, consoantê inciso ll, alínea

"d",c/c§5e,doart.65damencionada Lei- (Í CU - Acór dão297 /2005 Plênário)

O resguardo, por sua vez, do interesse econômico dos contratantes

não é menos digno da observância pelos entes públicos, mesmo porque merecedor de

aclarado amparo no ordenamento jurídico vigente, afigurando-se essencial à preservação da

natureza comutativa e sinalagmática da avença, primordial ao salutar intêresse dos

particulares em contratar com a Administração Pública, urgindo, neste espectro, reportar ao

magistério de Helly Lopes Merelles, opus citatum, página 772, od litterom:

O contrato administrativo, por pârte da Administração, destina-se ao

atendimento das necessidades públicas, mas por partê do contratado
obietiva um lucro, através da remuneração consubstanciada nas

cláusulas econômicas e financeiras, Esse lucro há que ser assegurado nos

termos iniciais do aiuste. durante a execu ção do contrato, em sua

olênitudê. mesmo que a Administração se veja compelida a modificar o
projeto, ou o modo e forma da prestação contratual, para melhor
adequação às exigências do sêrviço público. (grifou-sê)

lmporta, ainda, expor a compreensão de Marçal Justen Filho ln

Comêntários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a êdição, páginas 499/500, ,n

verbis:

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos
destina-se a beneficiar à própria Administração- Se os particulares tivessem
de arcar com as consequências de todos os êventos dânosos possíveis,

teriam de formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com

os custos correspondentes a eventos meramente possíveis - mesmo
quando inocorrêssêm, o particular seria remunerado por seus efeitos
meramente potenciais, É muito mais vantaioso convidar os interessados a
formular a menor proposta possível:aquela que poderá ser executada se

não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior.

Concomitantemente, assegura-se ao particular que, se vier a ocorrer o
infortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela Administração.

A preservação do equilíbrio econômico-financeiro, deste modo, se

coaduna ao próprio interesse da Administração, adequando-se perfeitamente à principiologia

que lhe é peculiar.
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r. 71 39OI-ll/+1
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I Av. Luis Vaànâ Filhô,61+62, Wali§tíêêt
Íoríê B.5ala 621, Paralela. Sãlvador-B;
cEp 41730,101
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Para além disso, na hipótese de não ser reconsiderada a decisão de

rejeição do pleito, cabe ainda apontar que o fato exposto é consequência da ação de terceiro

alheio à esfera contratual, com direta influência na avença. Com isso, a situação fática

apresentada se amolda na hipótese do art. 78, inciso XVll, da Lei Federal ne 8.666/93, como

hipótese de resolução contratual:

Art. 78. Constituem motivo para resclsão do contrato:
(...)

XVll - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, Íegularmênte
comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Considerando, inclusive, que a Contratada não concorreu de modo

algum para o ocorrido, nem tampouco restou afastada a incidência da hipótese resolutiva na

avença ou assumida a responsabilidade correlata, ainda é o caso de ser observado o art. 383

do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver pôr elês
responsabilizado.

3, CoNcLusÃo

Diante do exposto, a CKS requer seja acolhido o presente pleito de

reconsideração e deferido o pedido de revisão do preço contratado, com arrimo no art. 65, ll,

d, da Lei Federal ns 8.666/93, para repactuação do valor unitário, na forma já exposta.

Diante dos fatos expostos, caso persista a impossibilidade de aceite

do reequilíbrio financeiro, entende a CKS pela necessidade de resolução do contrato firmado,

com base nos arts.78, XVll, e 79, ll, da Lei Federal ns 8.666/93, e arts.393 e 478 do Códlgo

Civil, mediante celebração de distrato, não se podendo cogitar a aplicação de qualquer

penaridade' 
cís c0tÉR00 ,EvEhuoslJItA

CilPJ : 30,330,883J0001{0
JONATAS MATOS CRUZ

CPF: 9ã5.298.0?5'91
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I Av- Luis Vianã Fllhô,6./.62. Wall 5tÍêê1,
Toíre B, Sala 621, Parôlelâ, 5aÍvâdor-Ba
cEP 4)730,IO1

Atenciosamente,
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EUROVIA VEÍCULOS LTDA
Av. Antonio Carlos Magalhães 4925
Pq Bela Vista - Sâlvador - BA CEP 40.280{00

Salvador, l6 de fevereiro de 2022

CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 30.330.883/0001-69

FURGÃO L2H2 í0,8m3
2022 t2023
ITENS DE FÁBRICA QUE ÂcoMPANHA ESSE MoDELo:

Direção Eletro-hidráulica > Ar-condicionado > Travas elétricas > Vidro elétrico
Retrovisor elétrico > Computador de bordo com tela 3,5" > Sistema anti
capotamento (RMl): detecta uma condição de inclinação excessiva da
carroceria e atua em conjunto com o ESP e o TCS para evitar o tombamento.
Establlizador de vento lateral (CWS): identifica condições de forte vento lateral
por meio dos sensores de inclinação, ângulo de volante e outros parâmetros e
atua para garantir uma condição segura de rodagem.
Estabilizador de vento lateral (CWS): identifica condições de forte vento lateral
por meio dos sensores de inclinação, ângulo de volante e outros parâmetros e
atua para garantir uma condição segura de rodagem > Controle de
estabilidade (ESP 9.1)

R$ 2í6.000,OO

Garantia de 01 ano limitado a 100.000 km -VEICULO FABRICADO NO BRASIL
Renault Assislence 24hs-o1 ano

Preço sujeito a reajusle conforme política comercial da Renault, bem como, da política fiscal do
governo.

Fornêcedor- Renault do Brasil S/A / CNPJ{0913443/0001-73
Av. Renault, 1.300 - Borda do Campo
CEP: 83.070-900 - São José dos Pinhais - PR
cNPJ 00.913.443/000r-73
I.E.: 90.10.2000-05 > BANCO SANTANDER 033 - AGENCTA 3689 - CONTA 130021894

NOVA MASTER 2.3 dci

Daniel Santos

GonsultoÍ de Vendas Renault PÍo +

7 1 - 3432.807 4 I 991 00-5433
daniel.conceicao@eurovia.com.bÍ

§)
NEilAUfT



0910312022 10:53 Veículos Utilitários Renault conheç3 nosso gama

VEíCULOS PROFISSIONAIS RENAULT

O seu veículo é umo porte cruciol do suc otividsde píofissionol? Descubrs
nosso cmplo gamc de veículos utilitórios projetodos porq profissionois e

encontre o que melhor se odopto às sucs necessidodes comercicis.

Filtror pôr prêÇo

MASTER chossi
o ponir de RS '187.óOO,OO

conhêço

MASTER Furgôo
o portir de RS 2079OO,OO

Conhôgq 1gp
ô
Y
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09/03/2022 10r53 Veículos Utilitários Renâult conheçâ nosso gama
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MASTER Vitrá
o portir de RS 225.ó00,00

Conheço

MASTER MinibUs
o portir de R§ 28l.3OO,OO

conheçq

volto r oo to p_glqpég i no

veÍ ofêrtos compre online ou simulê finonciomento

folor côm consultor êncôntrê uüto concessionário

outros sitês Rênoult !-Or'

poro o aeu Rênoult

qjudo

o
Yw,

https://ww\ril.renault.com.brleiculos-utilitarios.htrnl?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cju/KCAiAyPyOBhB6EiwAFUuakkpo_-uQTWGquoTTgl-4HZ89aNC_q2... 213
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universo Renoult

Veíc-t los Utilitários Renault conheça nosso gama
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PREFEITURA MUNICIPAL 167
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0910312022

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Pesquisa de preços

Solicito que seja providenciada pesquisa de preços para
que seja verificada a possibilidade de reequilíbrio de preço do contrato n" 7912021,
firmado com a empresa CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob n" 30.330.883/0001-69, cujo objeto é a aquisiçáo de um veículo ambulância
tipo A, Renault Master L2H2, conforme solicitação da Contratada, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine stina
Lic

itk dos
itaçóes

ntos
S

Recebido por:

ruome ?&r^",o,

Data: og /03 /.?,

Assinatura

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr'.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

DEcLARAÇÃo oe PESeursA DE PREço

Eu Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, responsável pela cotaçáo de
preços deste departamento de licitaçáo, Declaro que no dia 09 de Março de 2022
realizei pesquisa de preços na empresa, FORMULA COMERCIO DE
AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 0í.304.12410008-08, pelo telefone (41) 99673 -
6709, com o funcionário Edgar, o iten abaixo relacionado.

Produto Valor

1

Furgão Renault Master L2H2 R$ 216.000,00

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Rua Walfredo Bitrencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - lieitaçao@nsb.pr.gov.br - www.nsb. r br

Item



PREFEITURA MUNICIPAL 169

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0910312022.

Prezada Senhora,

Solicito parecer jurídico quanto à possibilidade de reequilibrio de preço do
contrato n' 7912021, firmado com a empresa CKS COMERCIO DE VEICULOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 30.330.883/0001-69, cujo objeto é a aquisição de um
veículo ambulância tipo A, conforme solicitação da contratada, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C na dos San

Setor de Licitações

Rua Walfredo Binencoun de Mo.aes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080i0001-óO
E-mail: licitacaotílnsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
170

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURÍDICO

Assunto: Realinhamento de Preço / Contrato ne 791202L

Solicita nte:. Setor de Compras

lnicialmente cabe a esta procuradoria jurídica justificar a emissão do presente

parecer referencial, pois o elevado número de repetitivas consultas versando

sobre a concessão da repactuação contratual tem, ocasionado o acúmulo

desmedido de demandas neste setor sem que haja efetivamente dúvida jurídica

a ser sanada. Salientamos que, atualmente o setor conta com uma única

servidora, e que tem várias outras situações prioritárias para atendimento.

Assim, ante a necessidade de conferir celeridade aos serviços administrativos

jurídicos, utilizar-se de parecer referencial é medida adequada a satisfazer o

interesse público e resguardar a continuidade dos serviços essenciais.

E, ainda tratando-se aqui de ato de orientação jurídica a respeito da figura de

concessão de reequilíbrio econômico financeiro ou realinhamento de preço como

nos foi encaminhado, de ata de registro de preço, não cabe no momento

presente, apreciar a regularidade jurídica dos procedlmentos que se encontram

no setor de compras, pois a atribuição de auditoria cabe ao órgão de controle

interno, que poderá ser demandado mediante necessidade. Da mesma forma,

não é de competência apreciar questões de variação de preços, compatibilidade

de valores a serem reajustados, interesse e conveniência administrativa do ato

que se pretende praticar. Destarte, o presente pronunciamento restringe-se

somente a questionamento jurídico, qual seja: possibilidade de revisão ou

realinhamento de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL t7.
NOVA SANTA BARBARA

ANÁLIsE JURíDICA:

Trata-se o presente expediente de dúvida acerca da possibilidade de alteração da

ata de registro de preços, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro,

expondo para tanto os posicionamentos existentes na doutrina e jurisprudência

pátria, como base norteadora dos atos a serem praticados pelo órgão

gerenciador das atas de registro de preço, a quem cabe efetivamente a análise e

concessão de eventual reequilíbrio, realinhamento ou recomposição de preços

solicitados pelos fornecedores que tiveram preços registrados:

Da interpretação contrária à revisão da SRP, para elevar o preço registrado

Ao menos em três oportunidades, a Advocacia-Geral da União manifestou

entendimento no sentido de que não cabe reajuste, repactuação ou

revisão/eq u ilíbrio econômico para majorar os preços registrados. O fundamento

estaria no fato de que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato

administrativo em sentido amplo), de maneira que o fato gerador de manutenção

do equilíbrio econômico (reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico) deve

ser reconhecido pela autoridade competente no âmbito da relação contratual

firmada, sem necessária interferência na Ata de registro de preços. Assim, as

situações de reequilíbrio econômico-fina nceiro, quando necessárias, devem ser

formalizadas no contrato. Esse entendimento não encontra oposição na

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tendo passado, então, a orientar

a quase totalidade dos órgãos e entidades, independe ntemente da esfera de

governo a que pertençam.

Da mesma forma, para a Administração Pública federal, argui-se a ausência de

amparo legal, em razão das previsões contidas no Decreto federal ns 7.892173,

especialmente seu art. 19. Teria, o Poder Executivo federal, por meio da

regulamentação, realizado sua opção de atualização de valor, em consonância

com o art. 15, §3e, inc. ll da Lei 8.666.
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Sobre as disposições do referido Decreto, a falta de clareza, evidentemente,

prejudicou a interpretação favorável ao reequilíbrio, levando parte da doutrina a

afirmar, razoavelmente, que o choque entre as disposições do art. 17 e do art. 19

se resolve a favor deste.

Há, portanto, sólido entendimento no sentido de não ser possível a concessão de

reequilíbrio econômico-fina nceiro pela via da revisão, para majorar os valores

registrados em ata de SRP, qualquer que seja a situação/ocorrência de fatos

inesperados.

Da interpretação favorável à revisão da SRP, para elevar o preço registrado

De outra banda, importantes autores defendem a possibilidade jurídica de

conceder reequilíbrio econômico-financeiro pela via da revisão, para majorar os

valores registrados em ata de SRP, entendimento com o qual nos alinhamos.

Com efeito, o direito à manutenção das condições efetivas da proposto está

garantido ao contratante privado no inc. XXI do art.37 da Constituição Federal de

1988, trazendo, a Lei ne 8.666/93, a hipótese de modificação consensual do

contrato para rever seus valores em decorrência da aplicação da teoria da

imprevisão.

Contudo, a circunscrição da disciplina legal ao reequilíbrio unicamente dos

contratos não exclui a possibilidade jurídica de aplicação do instituto à ata de

registro de preços, instrumento que também obriga o particular, durante toda a

sua vigência, a manter o preço ofertado na licitação. À luz das normas

constituciona is, não é defensável que, havendo a concretização de circunstância

previstas na Lei como autorizadora da revisão contratual em razão do impacto

produzido na prestação a ser cumprida pelo particular, seja-lhe imposto celebrar

o contrato sem a correspondente recomposição. Ou, a lternativa mente, abrir mão

do negócio, mediante a "liberação do compromisso", apesar de ter,

legitimamente, se sagrado vencedor da licitação e estar disposto a cumpri-lo.
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Por outro lado, para a Administração, a revisão do preço registrado pode, em

certas hipóteses, mostrar-se a melhor ou mesmo a única alternativa, sem que isso

comprometa as características da ata enquanto documento que serve,

simultaneamente, a diversos participantes, em distintas situações. Enquanto a

liberação do fornecedor ou a extinção do registro de preços pode ser sinônimo

de ineficiência e ineficácia diante de uma nova licitação que resulte em preços

mais elevados, o reequilíbrio da ata melhora a performance do sistema de

registro de preços, pois evita a perda do interesse por parte dos fornecedores e

elimina custos adicionais que podem surgir com a realização de um novo

certame.

Portanto, havendo possibilidade jurídica de revisão da ata, como ora se defende,

cabe à autoridade competente permitir, ou não, que sua concessão seja

avaliada in concreto, ou seja, conforme as configurações do sistema de registro

de preços em questão.

Nessa exata linha, a nova lei de licitações, Lei ns 14.113 prevê em seu art. 82:

que o editol de licitoçõo paro registro de preços deverd dispor sobre os condições

poro olteração de preços registrodos. Além de eliminar dúvidas quanto à

inexistência, o priori e em tese, de obstáculo jurídico à revisão da ata, confere à

Administração o poder de disciplinar o tema considerando as características do

objeto e das futuras contratações decorrentes do específico registro de preços a

ser implementado.

O próprio edital da licitação poderá disciplinar o assunto, sem que seja necessário

fazê-lo, antes, por meio de regulamento. Em última análise, os entes federativos

poderão disciplinar livremente em seus regulamentos sobre o reequilíbrio

econômico-fina nceiro dos preços registrados, podendo, inclusive deixar a critério

do edital a definição.
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a) constituir-se em um fato imprevisível ou de consequências incalculáveis ao

tempo da elaboração da proposta ou assinatura da ata;

b) ocorrer de forma súbita, ocasionando um rompimento abrupto na equação

econôm ico-fina nceira, "de maneira que se mantenha estável a relação entre as

Da análise necessáÍia à concessão da revisão para majorar o valor registrado

em ata

É cediço que o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato suÍge

com a ocorrência do fato gerador após a apresentação da proposta, formalizada

ou não a contratação correspondente, sendo indispensável, todavia, a

pertinência e a repercussão econômica do referido fato gerador nas condiçôes de

sua execução.

Como bem assinala o Tribunal de Contas da União, a Teoria da lmprevisão

prestigia a segurança contratual para impedir o absurdo de uma aplicação

irrestrita do princípio da irretrata bilidade das convenções, atenuando a

responsabilidade do devedor quando sobrevir circunstância imprevisível, que

altere a base econômica objetiva do contrato e gere onerosidade excessiva para

uma parte e benefício exagerado para a outra. Portanto, tal circunstância deve

estar objetivamente clara no processo.

É indispensável que uma das hipóteses previstas expressamente no art.65, inciso

ll, alínea "d", da Lei 8.666h993, decorrentes de álea econômica extraordinária e

extracontrãtual, seja caracterizada. Na lei no 14.13312021, o dispositivo

equivalente prevê que o reequilíbrio ocorrerá em "caso de força maior, caso

fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do

contrato tal como pactuado."

Para que a variação seja considerada apta a ocasionar uma revisão do preço, ela

deverá, então:
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Das obrigações do órgão gerenciador e do beneficiário da ata

Partindo, pois, da premissa de que é juridicamente possível o reequilíbrio da ata

de registro de preços e de que é elementar à sua concessão que fique

demonstrado no processo administrativo serem, as alegações da empresa,

verossímeis e que o preço requerido está condizente com a nova realidade do

mercado do objeto registrado, a rígor, há que se atuar exatamente da mesma

forma caso fosse, o reequilíbrio, aplicado a um contrato. Assim:

1. Deve, o fornecedor beneficiário da ata, em seu pedido formal, identificar o

fato ocorrido, a conexão entre o fato e a prestação a ser executada em

obrigações do contratado e a justa retribuição da Administração pelo

fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço".

Não é demais acrescentar que, ainda que a situação fática ensejadora do pedido

de recomposição, a empresa deverá comprovar o aumento excessivo dos custos

e a Administração, adotar os cuidados necessários para confirmar as alegações,

caso não estejam suficientemente lastreadas nos documentos e informaçôes

anexados. Portanto, não basta ao detentor do preço registrado olegar o

desequilÍbrio com base em fatos genericamente ocorridos, sendo fundamental a

comprovação dos fatos e da sua repercussão prejudicial direta no cumprimento

das obrigações constantes da ata. O pedido de reequilÍbrio econômico-financeiro

deverá estar lastreado em documentação que comprove, de forma inequívoca,

que a alteração dos custos dos insumos foi de tal ordem que tornou inviável a

execução da prestação nos termos originais.

Por fim, ultimada a análise do direito à revisão, permanecerá a critério da

Administração concedê-la ou, diversamente, revogar a ata (caso em que não

caberá falar em aplicação de sanção à empresa), conforme critérios de

conveniência e oportunidade explicitados por meio de decisão suficientemente

motivada.
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decorrência da ata e, ainda, as razôes pelas quais a sua ocorrência torna

impraticável o preço registrado, juntando documentos pertinentes e,

preferencialme nte, apresentando memória de cálculo, assim como demais

justificativas destinadas a esclarecer aspectos eventualmente desconhecidos

para a Administração, relacionados ao mercado e suas peculiaridades;

2. Deve, o órgão gerenciador, analisar o pedido e responde-lo de maneira

fundamentada, explicitando suas razões de decidir de forma suficiente e clara,

demonstrando o enquadramento da situação concreta na hipótese do art. 65,

inc. ll, "d" da Lei 8.666/93.

É imperioso que a instrução processual seja suficiente para permitir uma

motivaçâo consistente para a decisão, seja ela qual for, especialmente para

permitir, no caso do reconhecimento do desequilíbrio, uma conclusão no sentido

da existência de prejuízo anormal, que acarrete um ônus excessivo ao particular

considerando a elevação dos custos totais da obrigação a ser cumprida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, são conclusões que podem, objetivamente, ser

extraídas para orientar o setor de compras e o órgão gerenciador da ata:

1. É juridicamente possível a concessão de reequilíbrio econôm ico-fina nceiro à

Ata de Registro de Preços para aumentar o valor registrado, desde que

devidamente comprovada a ocorrência dos fatos ancorados na teoria da

imprevisão;

2. Otextodanovalei de licitações, Lei ne 14.133/2027, corrobora essa afirmativa

e, pois tornou norma, possibilitando a cada ente federativo regulamentar o

tema no edital ou em regulamentos próprios;

3. Em qualquer caso, compete exclusivamente à empresa solicitante comprovar

os fatos alegados, o que não poderá ser feito de forma genérica, mas, sim,

NOVA SANTA BARBARA
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indicando clara e objetivamente a repercussão dos fatos na execução da

prestação futura tornando-a mais onerosa;

4. Administração sobre o pedido de reequilíbrio; diante do pedido corretamente

instruído pelo contratado, a Administração, motivadamente, deverá:

1. Reconhecer a existência do direito, se for o caso, analisar a situação

concreta e, então, promover a revisão da ata, se esta for a decisão

administrativa de conveniência e oportunidade, considerando o objeto e

suas condições de execução;

2. Reconhecer a existência do direito, se for o caso, informando ao particular,

caso não seja cabível a revisão da ata por razões concretas ou por decisão

da autoridade competente gerenciadora da ata de registro, e que eventual

revisão será concedida somente se efetivado contrato;

3. Não reconhecer a existência do direito, se for o caso, informando ao

contratado seu dever de honrar com o compromisso de fornecer o objeto

pelo preço registrado, sob pena de aplicação de sanção nos termos

previstos no edital.

Nova Santa Bárbara, L4 de março de 2022

samente.

n Cortez Wilcken

^PT

Procuradoria I u ríd ica
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Em conformidade com a lnstíução Normativa No 65 de 07 de Julho de 2021

Método Matemático Aplicado. Média AÍitmetica dos preçcs obtidos ' preço calculado com base na média aritmética de todos os p.eços

seleciooados pelc usúário paÍa aquele determinado ltern.

d?trtÇa)t, ú, tat.r est,r'ado '

Item I . veículo üpo ambuláncia de simpl€s íemoÇão. rmdelo fiÍqão original, zero km, aoo/.nodelo 2022 ou superioÍ com as seguintes câraclerístic
as mínimas; teto alto, cpr bÍanca. 0 km, orotor mínimo 2.0, cúm poiencia mínirnâ de 125 cv. movido a óleo dies€|, câmbio

PRÉçOS / QUANTIDADE PREçO PERCENTUAL

PFOPOSTAS ESTIMADO

2/6 1 RS 29457s,00 (un)

' OÍoão Público
Público

I C0NSÓRCIO INIERMUNICIPAL oE O€SENVoLVII,ENÍo SUSÍENTÁVEL DA ÂEGÀo

DCS CAMFOS DE CIMÂ DA SERRA

2 I,,IUNICIPIO DE MARINGA / O) PREFEITUBÂ DO MUNCIPIO DE MÂRINGA

valoÍ Unitário

Mediana dos Preços Obtidosr RS 294.673,00

PRÉQO

ESIIMADO

CALCULÂDO

RS 294.673,00

ldentiÍicação

un1/2022

Datâ

úcitação

24tOU2A22

TOTAL

RS 294.673.00

Nol-rcilêçãô898634 21110/2021

Preço

RS 302.346.00

RS 287.000,00

Rs 294.673,00

ffi
Rdalúio gerà& m diâ í503/2022 16:09:01 (lÊ 17.92.7.158)
Códgo Vâlidaçâo: JXm8783RmÉOOCgsdM71F4F8Hbrcp%2n^^/qrJCOalúX6rOZbiRF rscur,0(6ÉR
h@rfwwv.b€.tcodepíôcG.coín.b./C€ílif cadoAutsntrcÍrade?
lol(ên-Jxrm783RmÉDlOCasdlÍrlF4F8Hblcp%2s2írvqlJCOalÉXêrOZblRFrrwCuitX6ÉR 119

Relatório de Cotação: cotação furgão

Média dos PÍeços Obúdos: RS 294.673.00

Valor Global: BS 2q4.673,00
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Quantidade

i unidãdê

Detalhamento dos ltens

Descriçáo

veÍculo tipo aíÍúulâacia de simples refiroção modêb furgào o{rginal. 2ero krn, ano/rnodelo 2022 ou s{.rp€íior coÍn as sequintes caÍ

áctêíísticâs minimâs têto alto. cor baancâ. 0 km, ÍÍrotor míoiíno 2.0. com potencia minima ê 125 cv. ÍÍrovllo a óleo diêsel, cámbD

mânualde no mlnimo 6 maíchag a freffê e uma a ré, aÍ quente e âr condiciomdo pârâ cabiíÉ do motoíisia o.igina! do fabricântê

do velculo, bônco do motoÍasta coÍr, regulâqem dê âltura e distânciâ, diíêçáo hidÍáulbâ ou elétricâ, eonju o etétrico orqi,tâl do fab

íicántê dô vêículo contêÍrdo (vidíos elétíicos das poítâs diântêiras, trâvas elétdcas de todas as ponas e retÍovisôíês êxtêínos eléta

icos), ííeios abs. air bag duplo, divis&ia eíae cabine do ÍÍrotoristâ e compartamento tÍaseiro coÍn jarElâ coÍrêdiça dê comunicaçâo,

capaodade voluÍrÉtÍica do mmparti.nento de cargâ de no mínríno I 0,5mi, compÍimento do compartirnento de carqa dê no minim

o 3l00mm. âltura do compa.liÍiento de cárga de no mÍoirno '1850mm. tÍaqão diantería ou lÍasara íodâs de aço, mlnimo aío I Ü c

om pne!/s novos cornpativeis, gorta lateral desliuante. portas lÍaseras com atenura em 2 Íolhas, peliculâ solâÍ pâíâ os üdíos lâte

rais da cabine. rádio arnlfm/usb com antenâ a aho falântes e demaÉ equiÉmentos obÍigâtóÍio6 pêh hgislâção vigente no pôis. v

êiculo emplâcâdo e licenciado. ccÍn priíneirô rêgistío êín noÍnê do municipio. trânsíoíÍÍrôdâ êm ambülânciâ com as seglintes cârâ

clêístÉâs: aí condicrcÍrado: insralação de exlensão do âr condcionâ(b diânteiro acírÉ dâ eâbinê do nrorcíista vollâda paíâ o co

mpâítimênto do pacieote cofil câpacdâde miniírá Cê 38.000 blus; íêvêstiÍÉnto inteÍm: âs paíedes intêínâs e têlo dêveía-o seí r

evestadas chôpas dê Íibíâ de fidm ou em âcrilonit.ih butadieno estiíeno (âbs) coín espêssuía mi'nim de 3ínÍn. iá Íxrldadas com f
oíÍ\áto inteíno da caír@eíia, estando em cúfcímidade com ê íesokc,â-o do conlía. no 498. de 29 de iuho de 2014. as câixas d

ê íodâs se erpostas devera-o possr!í Íevestirnento confoíme descrilo aciÍna. deveíá sêÍ spresentado iunto I píoposlâ dê pÍêços

frnal ensaio reôlizado po. laboíatório cred€ncrâdo ao anmetÍo dê eue o Íevestirnento inleíno apíeseflta velocidâde de queiím infeÍi

oÍ ao vakr ma tiÍno especiÍicado de 100 ÍnÍÍv'min aa resoluc,a-o n'498/2014, do closelho nacional de tÍaÁnsrto - coôtÍan sob p

ena de desclassificaÉo dâ pÍopostra. d€vêíá seÍ feito asolamento leíÍno acústic€ de todas as lateraas e telo do veículo em sopor ti
po p2 de âlta densidade; íevestiÍn€nto assoalho: Íevestimênto do assoalho do veí(tib em chapas ê compensado naval dê no mini

mo I omm de esp€ssuÍa, Gvesii(b em têcido emboÍrachado vinÍlico auloÍÍrotivo antideÍrapônte. com 02 mm de espêssrÍa, ,ntêhiç

a e se eÍnêndas com acabamefllos nas portas em peÍfis de alumínio.janelas: instahÉo de jan€la na poÍta lateÍal c!íêdiça c$m v

idros jâteâdos ou com adesivos branc$s. jâneh de comunicâçáo nâ dúisória enre a câbine do motoíista e o clmpadmento do pâ

ciênte dclis vidíos firos jâteâcbs ou com âdêsivos baâncos ôas portas traseiíâs êrâustor I 2 volts: instâlação de 0l exâustor dê âlt
â eíiciência oa lâteíal esquerde do vêicdo píóximo à ílâcâ. aluminâcâo interna: instâlação de 06 lumiúrias com no mínrrno 'l 08 le

ds, deveíá possui duas intensidades poltÍonas: instalação de uma bancada com 03 lugaíes, reveslido em courvin na coÍ verde cl

aío. @m ciôtos abdominais, poscionâda rÉ câbectira das macas retÍátêis voltadâs paía as ponas traseiras. armaÍios: armário a

éíêo instalâdo na lâtêíâl esquerda medind, aEoximâdamenle 2,7m. co.n no mínimo 0l divis(Íia imeÍm, portas de coírer em âcíilr

co coín dispositNo quê impeç3 a âbêÍtuía dâs poítas dê foÍma espo ânêa duíâ e ô deslocaÍnento do veículq as boídâs deveaão

ser âíedondãdas em pedil de abmínb extíussdo e acabarnênlos êm perÍl emboíradEdo painel da eletÍicúr o painêl elétrico deve

íá possuií 06 ihleíuptoíes paía acoflamento das hJmináíias inteínas e Íaíol ê efibaaqrre, deverá possuú no nüo,rno 02 toÍhâdas

(2pr + 0 de l 2v supone pârê calindío dê oxiqenio: 02 su@ítes paÍâ ciliÍúíos dê oxrgêÍüo de m mlniÍb 3.5m3, com crôtâs trpo catÍ
aces firmeíÍrente g{esos â câíÍoceriê do lieic b. vedâda a llxâqâo âtíavés óe íebrtes. 0l srportê em câdâ lateíal alo cooroâÍtrínent

o dê rânspoíte- cilindro de oxxleoio: develit seí Íoínecido 02 cdndro de no míniínô 3,5 m3 paíâ oxigêniô. fixâdo eín supone êspêcií

ico paÍa o rÍÉsrÍD. inteÍligado a iéguâ tÍiph âtravés de mangueiíâ pâía 02. equipamentos de oxigêiâçãoi 02 khs de oxiqÊnação co

mposto de válvulâ red. ligâdo &s ciliídros de oxklêôio, Íégua tÍiplâ de oxigenaçâo instalâda na lôteÍal esqueÍdâ, 01 mânqueiÍâ tra

nçadas dê 02 ligando a íéqlâ ao cilindÍo. coín fluxornetro, írasco aspiratkx. manometÍo. umidiÍicadoÍ com mascaÍa de 02. deverá

ser apÍesentado Jrnto a pÍ@§la de preços rê96tro nâ ânvisa dos itêôs quê coÍnpôe o §istêma de ôxigenaÉo. (válwlâ Íêdrrloía.

rnângueiÍas 02, circuito 02. fllxo.yletío. asp,radoÍ, maíúíÍÉtro, umidiícâdor, mâscara). 01 kit em cada hteíal ó veiculo coíimãô e
supone de so.o e sangue: instalaÉo de coí.imáo em alumlnio polido e punhos de plástco injetado e pometas dê fechame o aÍí
edondadas de âlta íesistência. inslalado na pane cênral do teto do vêiculo. 2 suporteÉ de soÍo e sangue com 02 ganchos ê vêlcro

s pâra píeôdeí o soÍo, anstalado no corrirnâo. mâca rêtrátrl: 02 mâcas rêtráteis contendo rodízios coÍn banda emboíaachâdâ e sist

êmâ dê fíêios com diámelÍo de no mlnirno 'l 27mm. Íespâldo ârustávêl com íÉ mínimo 6 posiçóes reclinável, capacrdâdê dê cêrgâ

estática de no miniíÍ6 300k9 e câÍgâ dinâmEâ de no míniÍÍro 'l50k9 êstruluíâ em duíâlumÍnio eoíÍt uniies dê encâixe em polÍmer

os, alças lâterais bascuhnles coÍn sisterm dê fechamento automático. cdehonête íêvesúdi, êm mâteíaâl impeíÍÍÉávê|. auto€xtrn
guÍvel, coctuíâdo eletíonicâfirente, cintos de seguÍsnçâ âuroínátics que impêdê quêdas acid€ntais, bíguía lotal de no mínimo 606

óm. peso bruto de no minirio 30 kq. sisremê ce tÉvâíÍrêÍlto da macô ao vei'culo: de1/e seí íoÍnecidojuntêÍnenle ccm a maca um

sistêmê centrâl de fixâc,a-o esla vê|, coín sisteínâ de engâte Ía pido dê íâ cil acesso e manipulac,â-o. êste sastêím dêve fixar â

mâca coín íodâs modeb 2 â câríoca.ia do vei'culo (k íêsgêtq sêÍi 6 ÍÉcessidâde de camhta 9üâ ou phtafoíma no inlerioÍ do
vei'culo dêve possuiÍ um quia íronr.âl para pemúir o Meito acoplaÍíento dâ maca e bstentes Írontsis coÍn Íesiste^ncia paía sup
onaí o imoâcto da rnaca Ílo rnooento de colocâ'+ Íro intêraoí do vei culo ou em câso de actdente. o nÉteíial ulilizado rlo sistêínâ
de lÍâvarnento pode seÍ de êlünlnlo o.r âc.o, dêsdê que ê(enda os limites mr-nimos de íesiste^ic€ e s€guranca. deveíá possuií g

aranÜô d€ íábricâ de no mí Íno 02 anos. deveÍão seí foínêci(,âs protêções em aço inoxidável íioc locais de descânso das Íodas d
â macâ no Diso e rús locâis (paÉ-choq(É e soleira dâ poíta tÍaseira), onde os És da maca íâspem. paía pÍoteção de todos êstes
elêíÍlefltos. deveíá ser epíês€ítedo ímto ao envelopê píopostâ de píeps fina, o6 sêguintes docúnentos: - regislío da anvisa dâ m

Observação

ffi
Rêiâló.io g€rado m dia l5/03m22 16:09:01 (lP: 1n.92.7.158)
Código V6lidâçào: JXlk08783Rm6DlOCgsdM7l F4FSHbkcp%2nrvql JCQâ 1 )ôXê!{)ZbiRFúü/CUI0(6ÉR
híprlr.u,u.bancod6pí6cos.coín.b/C€Íl,f cacb,quEnücidactê?
lokên=JXlk08783RmÉDlOCgsdi.fl1 F4F8Hbrcp%2s2írvq l JCOat dxeúZbiRFuwcuir{X6ÉR 2t9

Item l: veículo tipô ambulância de simples remosão, modelo fuÍgão original, zeÍo km, âno/modelo 2022 ou superior com âs seguintes

cârâctêísticas mínimâs: teto alto. cor bÍanca, 0 km, motor mínimo 2.0, com potênciâ minima de 125 cv. movido a óho diesel, câmbio

Preço Esrimado: RS 294.673.00 (un) P€rcmtuat Pre{o Estimado Cahuhdo: RS 294.67a00 Media dos PÍeços Obrido§: RS 2,94.673,00
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Quântidâde ffi6ffiU. ensa o reatzêdo pêr lábô.atono(cóp:a auteniicàda em cârtóío ou orjginal) compÍovândo qu€: ô equipâ.nenlo supona

umê carga de na minlrno 500 kq, distribui-da de foínra unrforme em todá sua eslrJtura; o srstema dê íetênÇác da mâcâ srpoíta ü

ma carga de ao nrnimo 1000 kqí quando tracionado em sentldô.;enicât fÍontêlÊ lêleral, o cisposiiivo de ftxaÇâo e âitcorâqem dê

!1-âcà àtende à noíma inleínacionêl amd std C04. pÍânchâ de inrcbilizacâo' icrnecrmemo alê prâncha de rmot,lizâçãc âdul{o. confe

ccroiâdâ em polietrleâo que ceve.é seÍ instâlâdâ nô supoÍte localizaCo no balcào InfeÍioí êsquerdo.0l imobihzadoÍ de càDei;a adu

,!o ÍarDis de embâícue: inslâlâÇào de 0'l íáíolere dÍecionávêl de embârque sob âs poítâs traseiras. com no míninlo 12 leds de : w
atts stna lizadoÍ acustico e v;s irâ L s iflêlizâdor visuê I o s,nâLzado. ,,isual pÍinciôal do trpo bâra em forma to de arco conl comprim

ento míormo de I 003 mÍn e máximo de 1.300 mm. larguÍa mrn'ma de 250 mm e n'áxima de 50C mm e âhuÍa ÍriniÍna de ô0 mm e

.táxtÍna de 100 mm o sicslzâdor deve conÉí com basê em âlumínio em pêrfil extÍ,ldâdo e abs injetado na coí píeta. sobre 3 bas

e deve ser montadâ uma cúpula injeiada em policârbonato não.eciclêdo. tÍanslúcldo na coí rubi, Íesistênte ô impacios. descolo.â

Ção e com ,.otecão u../ inteqrâda à matéÍiâ pr;nr, sendo Drcibido vernizes paía esta pÍote6o. o srnalizâdor uisuâl deve seÍ compo

sto por no mínirr,o 09 conjunlos luminosos câda conjunto cor.- no rnínimo 4lecs vermelhos de potência minimâ de 0,5 v,/ caLda, dot

âdcs de lênte coli.nâdora em plástico de engefi$Íia cori rêsisiêtcia automotiva e alta visiulidade, distÍ;buídos equiiâtivamente p

oítodaaextensãofrontôlelaieÍaldabarÍa,peÍmitindcvisualizaÇáode180'sireneirtegÍadaâosinalizadotccmpoténo;ade50i,,

e pressão sororâ mínima de 1l3db -ô'lm. unidade sonoíletora integrôda ao ccÍpo do srnalizâdor com coínÊtâ íornrato De de pato

o sistemâ deverá possuiÍ ciícuito eletrônico que gerênciará a coÍreNe elétíicâ âplicada nos leds, manlêndo a constantê, devêndo

gárantaÍ tambérn a iffexsidâde lumrnose dos lêds, mêsmo quê ôveiculc êstejâ desligado ou em baaxa rotêção, gaíantindô âssim a

ÊÍiciência luminôsâ ê â vidâ útil dos leds. o consuíÍ|o médio da baÍâ, nâs lunçôes usuais, deverá ser nô máxÍno dê 5 êmpeíes. a 11

cita nte, junta mênte com â pÍoposta de preços final, deverá apresenlar certríicadô dê cônÍormidadê ou ensâio Íeali?âCo em labarat

ório, que oomprô',e que osisterna de sinalizaÇào visuâla ser íornecido âtêndê âs sêguintes oormâs, êm suâs íespectivas úitimas

ediÇões sâej575 sinâlizâdor visualsâej595 c!asse I vêrmelho sinalizêdcr visLâl sae j578 sinalizador vlsuàlsaej845 class

e 1â veÍmelho siíralizâdôr vrs!âl sinâl;zadoí âcústico: o sinâlizâdoÍ acüstico é composlo poí siíeae com mír,rmo de três sons con

línuos, sendo vrail, yelp e pie.ce criveÍ (allo-Íâlaitê): o dÍiveÍ íaio íalanle) deve ser espec{fico para ulilizaÇãc em vêícülos dê emerg

êncra e vrâtrrâs pcliciâis sendo vedêda â utalzação ce drivers coníeccionâdas pâíê êplicâção mlsrcâis e/ou allicaÇóes de megaí

one DaÍa mârketrng. o driveí {âhoJâlanle) Ce!,e s€r caoaz de foín«ieí pêlo menos I l3 db @ lm. esta câpac;dade e Íundanrentâlp

aÍa a Jiatura se. ouvcia por outros motoÍislas e ter seu drrerto Ce passage.n asseguíado, por tsso ela deve ser aíeriala na apÍovâç

áo do prolótipo, caso haja, e aleatoÍiamenle em parte dos JeÍculos. na €ntÍega do lote Íornecrdo. coniÍole e aciooan ento a srieÍre

d€ve possuir acionamenio aÍaves de 02 (duas) chaves. seâdo Cl (uma) de dois estágios para aoonamenlc da s inalização ./i: LraJ.

dô iipo ligâ/dêslEâ (onlof0, ê ol iuma) .nomentãnea .rara acioramento d6 srrene. insta'adas no parneldo verculo sempre possibili

taodo suê opeÍação por âmbos os ocupâÍrtes dâ cabiôa. prescaiçôes diveasas veicirlos eqúipados com ÍÍanstêptoíesr o sisleana n

ãô poderá gerar ruídos eleíomagnéticos ieíyr, ou qualqueroulra fcrma de sinâI, que inteÍíiaa na íêaepção dos tíansceptoÍes (rádi

os) o srsterxg deveíá ser irniJne a íi Íádio fíequência intêÍferéncra) espêcialmene qusndo o lransceploÍ esti\cí Íecêbendo ou l.a
nsmrtindo mensâgens oLr dados. gerenciâÊrento de energia: os equipâmeílios oeverão pcssuir sistema de gerenciamenio de enerq

ra, medindo â câÍqâ da baleria qüândoo !,eículo esliver com c motor desligádoe dêsliqândo os sinálizsdoÍes se neôessáÍio, evitâi1

do assir''r ô descâíega entô excessrvo cja ilaleÍia e possiveis Íâlhas no acionaÉento do riotoí ôs eqJipamentos fcímadoíes do

sistema deveÍâo possurr pÍotêçáo contaâ inveÍsãc de polaÍidade altas variações de tensão etrânsientes iluminâção exteraâ deve

Íá seí :nstalado úm conjunto de sêquênciâis externâs i08 luminárias de 36leds de alta eÍiciência senCo 03 em cadâ lareral e duas

na traseiÍa do veÍculo. nâs Iâterais, deveíá conteí Cl lumiréria ceniralizâda na corcristale duas luminárias nas extíemidades na c

or rLbi. nâ irase Ía dêveíá conter 02 luininâr:as aa côí íubi ââ exlíêmidâde sLrperior de cada po(a; deveíá apÍesenlar iunto a paop

osta dê preÇos Íinal cóprâ âutênlicâda eâ! cârtóíic êl.j oÍiqinâlde ensaio íeâlizado por lâborâtóíio compÍovândo que âs lumináriâs

externas sequenaia s alendem as noínâs sáêj575 e sae j595; iluminâção eslroboscópicê; deveÍá seÍ instâlâdo u,n conjunto de 4l
âmÊadas de no mír'imo 0:) leds câdâ, slroboscópicâs na coí cístal, sêndo C2 nâ grâdc diantelÍâ do veículo e 02 acrma das sinâlcií

as traseúas deverá ser apresenÉdojunto a propostâ de pÍeçôs únal cópia autenticâda em cârtóíio ou oíiginâl dê ensâio reâlzâdo
por laboÍatório cômpíôvândô que os slÍobos a seíem insialâdos nos Íârôis âtendêm âs noamâs sâe j575 e sâe i595i qíairsmo ade

s&âÇáo exteÍna dêve.á ser solidtada pa,ê e secÍet3ía requisitante dê cada m{ficipio. gáíantia e zssislênciâ técn,ca: â licitaÍte d

evêaá ieclâÍêr em sua pÍoposla que o oblelo possui ga.anlia de no minimo 12 meses. ? paÍa fins dê assrstêncra técoica. a eÍrpÍes
a ÍânsÍoímadofâ deverá oíerecer ial serviço dentro do estado dD rio grórde do sul. ? deverá ser indicâdo na píopcstâ â êmpíesâ
que realizaÍá os seÍviÇos de assistência técnrca {taoto do veiculo oÍeÍiâdo quênio da ÍansÍcr.naçáo) de modo qúe possa ser confi
Ímado que a mesma encontra-se dentro do estado Co Íio grande do sLll ênr uma d;stanoê não superio. a 280 (cjiJzentos e ortenta)

quilomelros da seCe do cotdesus, a qualpossa ser conÍiímâdâ âtravés dê consulta à rede mundiâlde compltadoÍes

Preço (Outíos Entes Públicos) l: Medtana dâs Propostas Finais

ôbservaçâo

Rs 302.346,00

ÓTgáo: CONSÓRCI0 INTERhTUNICIPAL DE DÉSEIiVÔLVIMEN-Í0 SUSTENTÁVEL DÀ Dâta:
fiEGÉo DôS cÀr\.lpos DE ctMA DA SERRA Modâtidâdêr

Objeto: AqüigiÇão Compârtilhada de VêÍculos Autoniotores

Descrição: Veículo tipo ambulánciâ de simples remoção, modelo furgão original, zero SRp:

Km, aoo/modelo 2022 ou supê.ior com as seguintes caÍacteíísticâs tdenliflcaÇão:
mínimas: teto âlto, cor bÍanca,0 km, motor mínimo 2_0, com potenciâ 

Lote/llem:
mínima de '125 cv, movido a óleo diesel, câmbio - Vêículo tipo ambulância de

simptes remoção, modek) fuÍgào oriqinal, zero Km, ano/rcodelo 2022 ôu supenoÍ Ata:

ccm âs segsintes caíacGÍísticâs mínrmas tetô aho, cor bra,rca, O km, motoÍ Homoloqêçãol

minimo 2-C, com pcleocla mínima de 125 c'r- movrdo a óleo desel, câmbo Fonte:

ma.ruãlde nô mínrmo 6 marchâs a írente e uma a íé, aÍ quentê e ar condicicnado Quantidadê:
pâra cabioe do motoísta oÍiqinâl .jo Íabricante do vêículo, banco do motoÍista Unidade:
côm reoulaqem de âltuíâ e distância, diíecão hidÍáulicâ ou elétÍica, coniunto

RêlatóÍio geEdo Íro diâ 15/62022 16:09:01 (tP: 1rr.92.7.158)
Código Valideçáo: JXlkOSTS3Rm6DlOCgsdÍif1F4F8Hbtcp%2nÀ^/q1JCOâ1)6XêúZtiRFuwCuMX6ÉR
htts/www.b€ncrdepíecc.coín.b./Cênif c€(bAue icidâdê?
ioken=Jxk0878:|Rm6Dlocgsdl,Í/l F4F8Htskcp%2s2iwq'l JCQâ1 É)GúZ riRFuwCui,O(6ÉR
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I8r
êbirico o.iginâldo fâbÍicante do veÍcub contêndo (vidíos elétricos dâs poítas

diântêiÍas, râvas elétÍicas de todâs as po(as e íêtrovisoíes exteí.os êlétíicos),

Freios ABS- ÂiÍ 8ag duplc, di./isória mtíê cât i.É do moto.isla e cofiparttmento

tíâseiro comrênrlâ coÍrediça de comunicâçào, capacidade volirmétrica do

compaíimento de caÍgâ de no mlnimo 'l 0.5m2, compÍamento do coínpartirnenlo

de cêrga de no mínirno 3100mm, ãhura do mínpaÍlimenlo de carga de no

mínirno I 850mm, lraçáo diamêúa ou tíâserrâ, rodas de aço, miniÍno aro i 6' com

pneus írovos compatÍveis, porta lateÍal deslzanle, poÍtas traseiras com abert!Íâ

em 2 íolhas. pêlicuh solaÍ paÍa os vidÍos lateÍais da cabine. RádioÂM/FM/USB

com ânteoa â âlto ÍalaÍrtes e dêmais equipamentos obíigâióÍios pêla LegishÇâo

vigente no Pais. \,eicub, emplacâdo e ücenciado, com píiímiÍo íegistro êm noíne

do municipio. TFTANSFOS|4ADÀ EM AMBUúNCn COM AS SEGú|NÍES

CÂRÂCTERISÍICIrS: AR CONDICIONADO: lnstâlâção de exiensão do ar

condicaoriado diânteiao acima da cabin€ do motoÍistâ vottada para o

compârtimento ô paciente com câpacidâde c'linimâ de 38-000 btus:

REVESÍIMENÍO INÍERNO:As paredes internas elelo devera-o ser rerestidas

chapâs de Íibra de fidroou em Acrilonitíila Búadieno Estireno (ABS) com

esOessuaâ mi'nima de 3mm, iá Ínoldadas com forrnâto interno da caíroceria,

estânCo êm conformidâde mm a Resclúc,a-o do Contíân NÔ 498, de 29 de Julio
d6 2014. As câixas de rodâs sê expostâs devêrâ-o possuir revesümênto

conforúe dêscriio âcimâ. Devêíá seí apíesentâdojunto â propos€ de preços

fiôêlensâio rêâlizado por lâboíatório cíedenciâdo âo lametío de quêo

íevestimento interno apÍesentâ velocidade de queima iníeíioÍ ãovatoÍ ma'xrmo

especiÍicado de 100 mrÍVmin na Resoluc,a-o N'498/2014, do Conselho

Nacional de Trâ^nsito - CCNTRAN sob penâ de desclassiÍiêâção da Fopostâ.
Deverá ser feito isolaríento lermo acústicâ de todas as laleíais e teto do veículo

em isopor tipo P2 de ahâ densidade: REVESTIMENTO ASSOÂLHO Revestimento

do asscalho do veículo eÍn chapâs dê coínpensado navalde no mínimo 1omm de

espessura, revestido em tecido embonâchâdo viníico au@motavo anliderrâpante,

com 02 mm dê espessurâ, inteiÍiqâ e se emenclas com êcabâmenlos nas poÍtas

em peÍfis de âlumínio JiNEIAS: lnstalâçâo dê jarclâ nê pcítâ lêteíâl corrediça

com vidíos jateâdos ou com adesivcs brancos. JÂnelâ de comunicâção Í!a

divisória entÍê a cabine dc molori$a e o coínpaÍtimento do pêciente. ooas vidÍos

fixos jateâdos ou coÍl] adesivos bíâncos nês portâs traseirâs EXÀUSTOR 1 2

VOLTST lnstâlaçào de 01 exaustoÍ deatâ eficiêrcia nâ lâteíâlesqueída do

veicub próxiÍno à mâca.ILUM|NACAO INTERNA: InstâlâÇâo de 06lum,nárias

com no minrrno I08 lêds. (hveaá possuir duas intensidades POLTRONÂS

lnslalaÇão de uma bancêda com 03 lugares. Íe\€stido em couryin na coÍ veíde

clâío. com cintos abíjominais, posicionada na cabeceiÍâ das macôs retíáteis

volladas pâra as poÍtâs trâseras. ARMARIOS. Aímário aéÍeo inslalado na lâ1eÍâl

esqueída medracb apÍoximadâmente 2,7m,com no mínimo 0l dryisória inteÍna,

portas de corrêí em âcrílico côm disposilivo que impeçâ â abertuÍa das ponas de

formâ espontáÍtea duÍante o desloc-amento do i€icijlo, as boídâs devetão seÍ

âíedonciadas em perfilde âlumínio êxtíusâdo êêcâbamenlos em pêrfil

emboíachâdo PÂINEL DE ELÊTR|Co] 0 Painet elétíico deveíá possuir os

;nteÍÍupto{es paaa acionâmento das luminéÍiês intear6s e fâÍol de êmbaaque.

DêveÍá possuir no mínimo 02 iomadas (2pi + t) de l2v. SUPORTE PARÂ

ClLli.lDÊO DE OXIGENIO:02 supôrtes paía cilindÍos de oxiqênio de no mínimo

3,5m3, com crntas tipocatracas fÍmemeíte pÍesos â caícceriâ do veiculô.

Vedâdâ â frxâçâo âtravós de Íebitês.0I suporte emcada lateÍaldo
ccmpaílimmto de tÍânspoítê. clLNDRo DE oxlcENlo: DeveÍá sêí fornecido 02

Cilandío de no minimo 3.5 m3 pâíâ oxigênio, fixêdc em supoÍte especiÍico paÍa c

mesmo. lnaeíligâdo â réguâ tripla âtÍavés de manq'Jeia paÂ 02.
EQUIPÂMENIOS DE OXIGENAÇÃO:02 kits de oxigenação composto de',álvula

Íeil. liqado aos calindíos de oxiqêoio, íéguâ tripla deoxrgenâÇão instalâda na

lateíalêsq€Ída, 0l mangueira trançâdas de 02 ligândo a régua ao citiadío corn
fluxomêtÍo, íÍasm âspirador. manômetro. umidiÍicâdo. com mascâra de 02.

Deveíá seí âpresenladojunto a proposta de preços ÍegisÍo na An{isa dôs i€ns
que mmpõê ô sistema de origenação. (válvula redúoíá, íirangueúâs 02, ciicuto
02 flüxometÍo, aspúador. manôÍnelÍo, umdiÍcador, rnascâía).01 kil em cada

lateíaldo veíclto C0RRIMÀO E SUPORTE DE SORO E SANGUE: l.stâlâção de

coÍrimão em âluÍnínio polido e punhos de pkistico injêtâdo ê ponteiras de
íechamento arredondadas de alta resisténcia. instalado na paí1e cêntíâldo teto

do veiculo. 2 Srlportês dê soro e sanque com 02 qanchos e vÊlcÍos paÍâ prender

o soro. instalâdô no corrimão. MÂCA RETRÁÍIL 02 Macas rêtráteis contendo
aodí?ios coÍi bandâ emboríachada e sistemâ de frercs com diâmetrode no

mínimÕ 1?7mm íêsnâl.lô âirÊiávê1.Õm nô minimô 6 íxrsi.ões râí:lioávêl
Rêlatóíio g€rdo m dia 151032022 16:ü9i01 (lP: 17r.92.7.156)
Código Velidação: JXIOSTS3Rm6DiOCg§dMTíF4FgHhrcp%2i^4/qiJCQel)ôXêúZbiRFu$CutoGÉR
hlb:/7lvn\í.baíEod6pÍecc.coín.b/Cêíif c€doAlt6nücirrâdê?
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182Capâcdadê de carqâ estáticâ de no míoiír'o 300k9 êcâíga d;nâmicâ dê À,

miíiiÍno 150kq, EsÍuluía em duraluminio com uniõês de encâixe em pdímeros,

Alça§ lâtêíais basculaôtes com §istêma de fêchâmento adomáticq ccbhoi.,lelê

aelestdo ern maieaal impermêável, auto-eÍinquí.,e1, costuíâdo êletronicâírêÍrtê,

cintos de seglrÍâítçâ âúomático que impedê quedâs acidenlais, Lârguíâ totalde

no úíniÊ:o 606Ínm, pêso brulo de no minimo 30 kg. Sistema dêtravamenio da

macâ ao vêículo: Deve seÍ fornecido juntarnente com a maca um siste,na

centíalde firac.a-o êsta-vel, com sistema de enqai€ râ'pdo de fa-cil acesso e

nlai:ipulâc,a-o. Este sistema deve flxara maca com íodas modelo 2 a'

carr@-aíia do vei-cub de resgate, sem a necessidade de caneleta gu,a oú

plâiaforma no inteíior do ve; cúlo. Dêve possrrií um güia Írontalpâ.â pe.mitiÍ o

pêífêito acoplâmento da mâca e batentes fÍontais com resiste^ncia paía

suportar o impacto da macâ no Ínomento de coloca'-la no interior do vei-culoou

em câso de acidente. O mâteria! utilizado no sisteÍÍa de tÍâvamento Pode seí de

âlumi'nio ou ac,o, desde que atenda os limites mi'nimos de rêsisteància e

seguranê,â. Deve.á possuk qaíantia de fábricâ de rlo míoimo 02 aílos DeveÍão

seí Íoínêcidas píoteQ:oes em aço inoxidável nos locais de descanso dâs rodas da

macâ no piso e nos locsis (pâÍârhoque e solêira da portâ trâseÍa), onde os És
da macâ râspem, paÍa proteção de todos estes eletnentos. Deveaá ser

apresentado iunto âo envelope PÍoposta de Píeços Íinal os seguintes

documentos: Rêgistrô da Al'lvlSA da maca retrátal; - Ensâio reâli2âdo po.

labc{atórao{ópia autenticadâ êm cânóaio ou oíiginaD c@píovando que: o

equ;pâmeÍrlo suportâ umâ caíga de no mínimo 500 kg, distíibui-da de forma

uíriÍorme em toda suâ estrutuÍa; o sistema de Íetenção da mêca supoÍta umâ

câígâ de no mínimo 1000 kgf quândo trâcronâdo em sênliio vênicâI, fíontale

lâteÍal: o disposilivo de íixação e âncorâq€an da maca atende a norma

;nternâ.ional AfrD sTD 004 PRANCHA DE IMOBILIZÂCÂO. Fo.necimento de

pÍancha de imobrlizâção adulto. confêccionêda em polieibno que deveÍá seí

instatada r.o supoíe bcalizado no balcão rnferior esqueÍdo. 01 irÍúb izâdor de

cábêça adulto. FABOIS DE EMBARQUE lnstalaçáo de 0l farolête dtecionáveldê

embâÍque sob as portas traseiÍas, mm nc mínimo 12 leds de 1 wêtts.

SIllÂLlZÀDOR ACUSTICO E V,SUAL: Sioalzadcr Visual O sinâlizador vl§ual

píincipêl do üpo bâÍÍa em ÍoÍmato de arco, com comprimemo mÍnimo de 1 .000

mm e máximo de l.300 mol largura minima de 250 m.l] e máximâ de 5O0 ínme
allura minama de 60 mm ê máxima de I00 mm C sinâlizâdoí deve conlar coíÍl

base em alumínao em peíil extÍudâdo e ÂBS injetâdo na coí p.eta. Sobre a basê

devê ser montada uma cúpula injetada em policârbonato não recicladô,

translúaido na cor tubi, íêsisEíte â impactos. dêscoloÍaçâo ecom píoteção UV

integrada à matéÍia píima, seodo píoabdo vernizes para estâ proteÉo. O

sinalizôdoí vi$âl deve ser coínposto poí no mini.rlo 09 conjuntos luminosos

cada ccrrunlo com Í!o minimo 4 LEDS vermelhos de potênciâ minima de 0.5 W

câda, dotados de lente colimadoÍa em plástico de ençenharia com resistência

automoliva e aha visrbildade, distribuídos equitatvamênte por toda a ertensão

írontale lateaalda baíÍa, peam,ündo visualizâção dê 180o. SiÍêne inteqradâ ao

sinalizadoí com potência de 50W e pÍessâo sonoÍâ mÍnima de 1l3dB @ lm.
Unidacte sonoÍletcra inlegrada ao coípo do sinalizadoÍ mm corneta formato pé

de pâto. O sistema de\,€rá possuÍ ciícuilo êleaônico que gerenciará a coríentê

eléÍoa aplicada ms LEDS, írulnteodca constanle, devendo gaíantiÍ tâmtÉrn a

iôtensidade lumrnosa dos LEDS. írÉsíno que o vêículo estele dêsligâaro ou em

baixa rotaÇão, gaíantindo ass,m a eficência luminosa e a vida útaldos LEDS. O

consumô médlo da bêÍra, nas funQões usuâis, dêveÍá ser no máxirno de 5

Ámperes. A ljcitante, jüntamente com a pÍoposta Cê preçús Ínal, deverá

âpresenlar ceÍtiÍicâdo de confofmidaê ou ensaio reâIzâdoêm laboratório, que

compaove que o sistema de sinêlizeÇão visuâl ô sêÍ fornecido atende as

sêquintês noímas, eín suas resÉctivâs últimâs ediÇõês SÀE Jt/5 - sir'álzadoÍ

visuâISAE J595'clâsse 1 vêrmelho sinalizadoí visual SAE J578 s'nalizâdor

visúal SAE J845 - clâsse 1A vermelho - sinâlizâdor visuâl Srcâlizâdôí âcústicor O

Sinalazâdor Acústico é compôstô por Siíene com mínrmo de três sons contíftros,

sendo Wâil.Yelp e Pieíce [kúer (aho-falâme): O D.ver (âho-talânte) dere seí

espedfico para ulilizaçâo em veículos dê êíÍÉrgêneiê ê viâtuías policiâis, sendo

vedada â uiilizâção de daivers confeccionadas para aplicaÇão muscais e/ou

aplicaÇões (h megaÍone para r.,arketing. O DíiveÍ (alto-fâlânte) deve ser capaz de
íornecer pelo menos I13 dB G, 1m. Eslâ cãpacdâde é fundamental paía a

viatura seÍ ouvidâ por outÍos motorislas e ter seu d,íeto de passagem

asseguaadq poÍ isso eh deve seÍ afeÍida na apÍovação do protótpo, caso haja, e

ahatoriaÍneniê em paíte doa veícubs, na enúeqâ do lole foÍnecido ConÍolê e
â.i&âóô^.^. À cirp.a .lâúe M.c,,;r aêimâóÂôiô âi.âwÁ. ,iê 4, /rl'rãcr .hrvx

Rdaütb geEdo m dia 1íÍXy2022 í6:09:01 (P: 17.9.7.158)
Códgo Vslküção: rOd)STtBRrÍ»SDlOCgsdliÍ/íF4F8Hbrcp%2tutr'qrJ@â1d(êúZrRFuwcur/0(ôÉR
ht&rtlú.báÍrcodepÍG.coín"h.rcêílif câdoÂltenticidâd€?
lokêítdXlO878Í)RmSDlOCgÊdli,rí F4F8Hbrcpyrs2M/q l JCQaí )d)GÍ)zblRFrrxCui/DGÉR 5/9



183.;;;;;;i;;;;:;;,;";;;;;;;;;;;;;;;;*
liga/desliga (Ol'l/oFF), e 0l (umâ) rnomeotàneâ pâra âcronamento dâ siÍene.

râstâladas no pâineldo veículo sempíe possôilÍtârdo suâ opêrâçãc poÍ ambos

os ccúpantes dâ cabina. PÂESCRIÇÕES DIVERSAS Vêícllos equipados com

tíânscêotoaes 0 sistema não poderá geraí ruídos eletíonlaqnel;ms (ELll) ou

quâlqueÍ olrtÍa íorma de sinal, que interfira na rêcÉpção dos trânsceptcíes

{rádios). O sistemâ deverá ser imunê â RFI(Íádio íÍequêncra lnterÍeÍéncia),

especElmente qlÉndô o tíansceptoÍ estiveÍ Íecebendo ou tíansmitindo

mensâgens ou dâdos. GerênciâÍnênto de Eneígia: Os equipêmentos deverão

possuií sistema de gerêíciamento de en€rgia, medindo a cârga dâ bâteriâ

qrÉndo o veículo estivercom o motoí desligado e desligando os sinalizadores se

flecessário, evhando âssim o descarregamenlo excessvo da bateíia e possfueis

falhas no âcionamento do molor. Os eqrrpamentos ÍormadoÍes do sstemâ

deverâo possuaÍ proteção coôiÍâ inve.são c,e polâÍidade, âltas variâções de

tensão e transientes. ILUL,IINAÇÃO EXIERNA. Devêrá ser instalado um conjunto

dê sequenc;ais êxternas (08|úmináriâs de 36leds de êha eÍiciência sênio03 em

cadâ lâteial e duas na Íâseiíâ do veiculo. Nâs lâteíâis, dê/eíá conteí 01

lumináíia centralizada na cor caistale dlr3s lumináÍias nas eKremidades nâ cor

rubi. Na tÍaseira ie!€rá conter 02 lumináriâs na cor Íubinâ exÍemdade superaor

d€ cada porta; Devêrá acresêntaí junto â proposta de pr§os final cópiâ

aúêntaôâdê em cêrtório ou originâlde ênsâio rêalizâdo por lâboÍatório

comprovânCo que as luínináriâs er1êrr,as sêquelrciai§ âteÂd§'n as ôoÍmâs SAÊ

J575 e SÂE J595i TLUMINAÇÃo ESTaoBoScÓPlcA: Devêrá ser instalâdo um

conjunto de 4lámpac,as de no mÍnamo 03 Hs cada- stroboscópoâs na coÍ

cristâI, sendo 02 na grade diaoteira do,"eículê e 02 acima das sinaleiras

tÍaseiÍas. Deverá seÍ êpíeseôtado junto a pÍoposta de pÍeços Ínal cópiâ

autenticádâ em cartóíroou oíiginal de ensaio reâlizado poÍ laboÍatório

ccmpíovândo queos súobos â seaem inslalôdos nos faÍóis âtendem as noÍúâs
SAÉJ575e SAE J5qSTGRAFISMO: Âdesivação externâ deverá se. sôlicitâdâ para

à secÍÉrâíià íequisrtanlê oe câdô Munc;p@ GARANI tq F ÀSSISIFNCIA

ÍÉCNICA: A lacitânte deverá declaÍaÍ em sua proposta que o objeto possui

garântia de no mínimo 12 ÍÍeses. ? Pâía Íins de âssistência tecnicâ, a empresa

kansÍoÍmadoÍa deveÍá ofeíecer tal serviÇo denüo do Estado do Rio G.andÊ do

Ssl. ? Deverá ser indicado na pÍopcsta a empíesa que Íeâlizârá os seÍviços de

assistência lécnEa (tanto do veicuh ofertado quanto dâ ÍânsÍoímâção) de

modo que possa seí conÍirmado que â mesma erconúaêe oentÍo dc eslado do

Âio Gíande dc Sul eol uma distanciâ não supêÍior ê 280 (duzêntos e oitentâ)
qüilo.net.os da sede do Condesus, a qual possa seí confiímedâ âtÍâvés de

consuhâ à rede mundiâlde compulâdores

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOBCNPJ

P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIBELI

VAL,OR DA PBOPOSTA FINAL

Rs 295.000.003r.758.155/0001,r 5
*VENCEDOR *

Estâdo
RS

MaÍca:REflAtrLÍ
Fab,,caírte: Fabricante nâo inÍornrado
Modelo t lASTtR L2H2 0t(lyl DIESEL 2022
DescÍiqão:

Cidade: tndereço:
ÀVENIDA IGJASSU, "195 (51)9680'5080

Email:
plêntz.Icitâcoes@gmaÍ com

01.304.',t 36,/0007-43 IESA VETCULOS LTDA Rs 2qS.320,00

RS 302.346.00

MaÍca:RE|{AU[T
Fabíicants Fabíiênte não infoímâdo
Modelo: MASTEB L2H2
Descrição:

Êsrado: cidade:
RS Poíto Alegrê

EndeíeÇo:

ÀvsÊRToÊto.536!

88.6] 6.77610001'81 I,4ECASUL AUTO I\4ECANICA SA

\5]) 3217 .2444

(54) 3ó26ó000

MâÍcar MEBCEDES BENZ
Fãbricante: Fabricân:e não inf o.mado
Modêlo: FUAGÁO 4r6 F42A UPO - Traísiormada Êrn irnlbuléncrê conforme edilat
OescÍiÇão:

Estado'
Ês BOD fiSC-453,58:15

Relató.io gera(b no diâ 'l5l03i/2022 16:09:01 llPt 1n .92.7 j*)
Código Vâlidaçáo: JXlk0STS3Rm6DlOcgsdtil-/lF4F8Hbkcp%2Á^/Vq1JCQa1BxeúZbiRFú\,vCu[0(6ÉR
httpT iv\À'w.bancodepÍecos.com.bíCêrliicâdü\.rlenticictade?
token:JXlk0878:)Rm60lOcgsdti?lF4F8Hlskcp%252ÁÀVq1JCOa1úXe\,OZbiRFuwcuMX6ÉR

Emaal:

ôonlãt"l@mêcasrl..om.bí

619

cidâde:
Caxiâs do Sul
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CNPJ

02 847 68r/00C1-53

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

DRSUL VEICULOS LíDA-

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Bs 400.000,00

Éndereço:

AV RUBEN BENTO ALVES, 536 {54) 32 r r {O99/ {54) 321 I 6478

Emâil:

Íoccus@íoccus.cnl.br

Marca: REtlÀULT

Fabricanter FabÍicaniê nào irÍormadc
ModeIo] MJASTEB ÂElEUúNCIÂ
DescÍição:

Estâdo

BS

Cidade:

I 6.850.663i 00C] -35 J. c B. MAQUINAS E EQUIPÀI\,1ENTOS LTDA Rs 500.000,00

Fabricanie: Fabricanie náo inloínrâd.'
Mod€lo: MASTÊB L?H?

Descíição:

Estado Endereço:

F BIBÉI8AO PRETO, I40
Nome de Contâto:
CaÍlos ileníique Co.Íéâ

Telêíone:
(43)3338'7221

Emâil:

eomerôialovrebvàloÍ nÉ!.br

Cidade

Píeço (Outíos Entes Públicos) 2r Mediana das PÍopostas Finais

trc uan 5ô da !i,l t55 de 07.te JL'lltc * 2021

CNPJ

Óígão: MUNlotPlo DE MARINGÀ / (l) PREFEITURA DO MUrlclPlO DE MARINGA

Obieto: Âquisiçâo (CompÍa) de veículo Tipô vân Furqão Adaptada, Veículo utilitário flpo
Pick up. VeÍculo de Passeio. 04 PoÍtâs. 05 PâssagêiÍôs. Flêx e Vêículo eoín

capâcidade de 07luEâÍes, deslinados a SecÍetâÍiâ Muôicipalde ÂssisÉncia

Sacial - SÂS, por solicitação da Secíetaria Munlcipal de Logística e Coínpías -

SELOG

Descriçáo: VEICULO TIPO FURGAO - Veículo üpo vân furgão - (confoímê memoÍial

descritivo)

Data:

Modalidade:

SBP:

ldentiíicação:

Lote/ltem:

Ata:

Adiudicaçâo:

HomologâÇão:

Fonte:

Quantidâdê:

UF:

21i101202-,'J830

Freqão

NÂC

N. ücitaÇão 8q8634
'1,,1

I ink Âia

25110/20?l I6:t3

25i1i/202i i6:13

vrrlvw licitacoes€.com.br

1

RS 287 0O0.00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 287 000,0003,093,776lOOOi-91 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPOBTACAO DE EOUIPAMENTOS E
* VENCEDOR * VEICULOS ADAPTADOS LTDA

MâÍêa: ,üarca nác inlormada
Fâbricá^lê Fâ5í.ânlê nãô inÍôímedi
DescíiÇão: ríÀRCA ÍlFNALll.T -MODEiO L2veiculo tipo,,/an íuígào- (Conícrme memoíial descri(ivo) I vElCULo llPÔ a UacAovêlculo Van Adâptada. ZeroQu:ló
meÍo, ans/modelo rguâlou posteíoí â âssiôâlurâ do contrâto, Cor Branca, Têto allo,AÍccndÉionâdoiíÉepêndentê (oassagàíos r ca.gii), ripo furgào com ridro
s eléríico:, coínbullívêla dÍesêl, mDtoÍ mínmo de ô4cilindros em Inha tuíbo, potên.ia mínma de l27CV DrÍeçác hidíáljlicaou ElétÍi.ê, FÍêros â riisco nas C4 ro
dâs pnêus comlaÍnanho minimc dÊ 2C5,r70 B i 5 radia is sem êâmaÉ, senco rodas de aço, lâcóg.afo digrtal. poca Íàlêral ccredtçã, la r€tês deboíâcha, t3nebs
coÍediças, Vidros eléÍicos na pa(Ê dianl€Ía, rádiocom USB oriqinalde fáb,nca com âlto-íalânles de no minirno 5 polegâdê: ôa diànleúâ e traserra doveÍ.clo

oKq, tánquÊdÊ corr busaírel côÍn nômíniÍno 70litÍos.Tcdos ôs itens ciiqrdos p€lô.oiiqo ôâ.rônaldÊ tíânsjro. Deverâ seÍentregues corr o.rnnêÍo eÍnpl3.â,nê
.'io.CÊLVem nome da Preieitura do Municip,o de Maringá e seguroobÍr$tóao referenle acêxeÍc;hio (ano) quirâdos lotalmêriê.Adâpiêçôes Companimenio TÍ
a serro ? AcaplaÇão do inleÍloía) Llêsa0l Mesá íeiangulaí (íixa), oaía atendjmento, de 0,70ín de coÍrpírmento ê 0.5Cm de lãÍgurâ, côÍ â ltuía de 0.75cm, em ma
der'âl\,iD._, coí qelo, colocâ.jâ lrânskrsâlmenie nô lâdoêsquÊrcodô fuÍqào,voltadâ Érâ lÍás, côm 02 gâvêtâs b) Câdeiías3l câdeiía esioíada p.elâ, íêúa em a

cmp€ns3do navalde l5 mm de esFssJíâ, aom cantos âíedondados e peíilem PvC. Íeves lidg exi3ÍnaÍnênte 3m mâleÍial lam lnado, lavávsl, aje iácilhnperâ e

consÊívaÇão. doladâ dê crnto dê seguíança. á sêíl€dâ ígidâmentê âo á ssoâlôo, junro â mesã.o I cadeiía (modelo ron tolirl posteacÍ â rnêsâ. m cor prela c)[i
obiliár:oBa nco rip,c baú. com 3 essentcs. na lateialdaÍeiia. feúo Êm com?ensadô nâvalde l5 mm ije espess{.ría. com aânlosarÍedofidados e peÍileÍr PVC, Íeves

tido eÍt fóÍrn rca lextuí izada na eoí ciô?â claÍa, com c âssen:o e o eocoslo estofâdo emacÍvrro prelo d) ÁImáÍroum a rma.io Íroma l, tipo lom gá veleri o loca liza

do júnto à divisóÍia enlre o bâ nco do moroíislâ e o compãriimenlo ie càrgà, ieitoem mdf, sendo dÉ 1 20 x 6C r 90, 3 íoÍma finá l será deÍir,idâ em co.r unto coflr
â êmpÍêsâ !€ncêdôrã e) TelevisãoTv 40 pí,lêgadãs (p6ssibiliiando en€,Íê n3 pâírê intêrna dô fuÍqãô) tipo Sll-,art TV d6 LED na cor pÍeta, bivoh, cr,rreísôí dlgllá
l,wúr 02 enúâdâs Hilú1,0 r enrrâda USB, resoluÉo FtlLl HD. Garãniia toialde ül (um) ano.b Supone pãrâ TV0l Suoone paía M0 pcleladâs niodela relrânl,

6 bmadas bioolâ.€s I l0- 127 Volls. senio 32 instaladas lunto a mesâ e âs demars espalhas pelo fuíqào, eÍn local que srlrápostaíorÍ)Ênlê oef n,ciôJü,rlc â e,n
presa vencedora, quadrode distrbuição compalÍyelcoín as inslalaçô€s elétÍlcás e câbcselétíicos das iêstôlações ccm duplâ pÍolEçào.Côquntc rndep€ndente

dÊ baieriâs âuxrliaÍes, pâ.á âlimentâção dcs dispositivos qu€ opeíem em I1C- I27 Volts, â seracondicionâiô em um âlojamenlo único. situado no inleíioÍ do bà

ncc baú (a se. deÍnido com â êÍnpÍesa vêncedora).Conveísor de enÊíg;ê l2 v paía I l+l2h llmâ lcmada exreína de caplação de energra I I0-127 ou 220 Vcâ
(a serêm d€ínrdascom â ernpíêsa vencedoíâ). blindadã.Conlunto , ndependenle dê bate.:as a.rxrlaÍes que Aropiciern umâ autôromra íínrn:a de06 (sasjhoras.

Eslado: Cidade: Eodêreço: TêleÍone: tmail:
SP São Pâulo Av VÂBoUES DE SAC VICENTE. I 6l g 0 9) 3661 -4061 conÍoladcriagêÍalcontêbil@Enrâil.com

ffi
Rêlâtóíio gerado no dia 15m32022 16:09i01 (lP: 12.92.7.158)
Codigo vâlidaÇâo: JXlkOST83RmxSDlOCgsdi/r/l F4FBHhkcpô/o2fríVq l JCQâ1*XelozbiRFLMCuMx6yGR
hth JÁ,vww.bancodeprêcos.coÍn.bÍ/CeÍtjfr câdoAuentjcidâdê?
token=JxlkmT83RmxSDlOCgsdMTlF4F8HlskCp%252n Vq 1JCOal SXeúZbiRFuwcu[D(6]6R 7t9

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
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Relatório gerado no dia 15/mm22 1ô:09:01 (lP: 177.92-7.'l€E)
Código Vâlidaç€o: JxlkOSTS3RmxSDlOCgsdNrl F4FBHbkop%2nrvql JCOaldxêúZbiRFuscuMX6,ôR
hfl p:/ 

^/ww.bancodêprêcos.com.bÍ/CêÍtjf 
câdoAleniicidadê?

iokên=JXlk08783RmSDlOCgsdM71F4F8HhkCp'/"2526íVq1JCOa1ôGúZbiRFuwCu[,0(6ÉR 8/9
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ê LAUDo DA corAÇÃo

A|ENÇÁO - O Banco de tueços e uma $luçáo telplogca qLE ateode aos paràmetos de Esquisa dispostas em Leís vigentet lnstn-çares l,lotmativas,

AcóÍdâos, Regulanentos. O€f,retos e Po'tarias k rdo assin poí reunir diversas íontes govenatrBnÍais, csnplementaíes e sites de donmio anplo, o
sisteola nfu é cunsideíado una fonte e sim un nteio Dara que as Êsquisas sejaot rcdlizadas de fonna seq.ft. ;igile efrcaz

PÍeço esrimado do ilem calculado pela fórmula túdia AritÍrÉtica dos preços obtidos:

Item I - veÍculo tipo ambuláncia de simples remoção, modelo Íurgão oÍiginal, zeÍo km, ano/modelo 2022 ou superioÍ com as seguintes
caracteÍísticas minimas: teto alto, cor b.anca,0 km, motor míoimo 2.0, com potencia mÍnima de 125 cv, movido a óleo diesel, cámbio

- 2 preços de Aquisições e c-ontíatações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias21l1DnO21 e 24/0212022,
calculados pela Íórmula Mediana dôs Píoposlas Finais.

[àii oEscnrrrvo oE FóRMULÁs ulLrzADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços ílnais cla licitaÇão e seleciona o preÇo do rneio (no caso de número impaÍ de propostas) ou a média dos preços do meio.

Rêlaióíio gêrado no dia 15m3im2 16@:01 llP. 1Tl .92;l .1§6)
Código Vâlideçãoi JXkoSTS3RmxSDlOCgsdl/r/lF4FBHbkcp%2írvqlJCOâ1rBXêvOZbiRFúurcuMX6ÉR
htpy/w\Mr.bâncodêpreco6.coín.br/CeítircâdoAulênüci&dê?
token=Jxlko8783Rm6DlOCSsdlfllF4FBHlskcp%252Í,WqlJCOâ1ÉXêrOZbiRFuwCui,UôÉR 9/9ffi
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

DESPACHO REALTNHAMENTO DE PREÇOS

O Prefeito Municipol de Novo Sonlo Bórboro, no uso de suos otribuições legois

e regimenlois, resolve:

DEFERIR o pedido de reequilíbrio de preços do lole

controlo n.' 791202, firmodo com o empreso CKS COMÉRCIO DE VEíCULOS

LIDA, inscrito no CNPJ sob n.o 30.330.883/0001-ó9, cujo objelo é o oquisiçôo de

um veículo ombulôncio tipo A.

O requerimento de reequilíbrio foi prolocolodo em doto

de 23 de Fevereiro de 2022, reÍerente o controlo em epígrofe, firmodo com

este município.

A conlrotodo solicilo otuolizoçôo no volor do controto

que otuolmenle é de R$ 245.000,00 (Duzentos e quorenlo e Cinco mil Reois),

poro o volor de R§ 294.831,50 (Duzentos e novento e quotro mil, oitocentos e

trinlo e um reois e cinquento centovos).

O deportomento jurídico emitiu porecer referenciol sobre

o possibilidode do concessôo de reequilíbrio econômico finonceiro, desde que

observodos os requisilos contidos no porecer.

O deportomento de compros reolizou pesquiso de

preços poro oferir os volores proticodos no mercodo, momento em que

constotou que ocorreu sim osciloçôo com oumento significotivo dos volores do

ilem supro mencionodo, o que tornou improticóvel o continuidode do

fornecimento pelo controtodo no preço originolmenle controlodo, sem o

reolinhomenlo duronle o período de suo vigêncio.

Assim, considerondo o possível interesse e o

conveniêncio em prol do inleresse público, lendo em visto que o possibilidode

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mail - n,|ns nsb v.br. - Site - www.nsb.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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ESTADO DO PARANÁ

de novo procedimenlo licitolório seró mois dispendioso poro o Administroçõo

que o monulençôo do referido Controlo, defiro pelo possibilidode do

celebroçôo do Termo Aditivo, com o recomendoçÕo de que o reojusle selo

olribuído conÍorme requerimento do requerente.

Cumpro-se

Novo Sonto Bórboro, I ó d MorÇo de 202

Clo
Pr

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86.250-000 - Noya Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mail - pmnsb@nsb.pr.eov.br. - Site - www.nsb.pr.sov.br
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CoRRESPONDENCTA TNTERNA N' O47 12022

Nova Santa Bárbara, 16l03l2022

De: Setor de Licitações

Para: Departametrto de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato f 79120.21.

Senhora Contadora:

Sendo o que se apresenta pâra o momento.

Atenciosamente,

Elaine nd dos
Seto tações

Rua Walfredo Bitteocourt de Moracs, no 222, Ceotro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Saola Bárbara - PaÍaná
E - Site - rrrvrv-nsb.pr.sov.br

Solicito a Vossa Senhoria previsão orÇamentária para
que seja concedido reequilíbrio de preços ao contrato n" 79 12021 , decorrente
da Inexigibilidade n." 8l2O2l, Íirmado com a empresa CKS COMERCIO DE
VEICUI,OS LTDA, inscrita no CNPJ sob n'30.330.883/0001-69, cujo objeto
é a aquisiçáo de um veículo ambulância tipo A. O aditivo acarretarâ custos
adicionais para Administraçâo num valor de R$ 49.831,5O lquarenta e
nove mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavosl.
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Laurita de C Almeida

190NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 04712022 que

solicita DotaçÕes Orçamentárias para que seja concedido reequilíbrio de preços ao contrato

no 7912021 , decorrente da lnexigibilidade no 812021 , firmado com a empresa CKS

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 30.330.883/0001-69, cujo objeto

e aquisição de um veículo ambulância tipo A, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Contad
$.
"11

Nome

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222. fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000160
E-mail: p4!§Ua!§b+lgqrbI - Nova Santa Bárbara - Paraná

I
Recebido por

Nova Santa Bárbara,28 de março de2022.

data
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Municipio de Nova Santa Bârbara - 2O22

Saldo das contas de despesa

calculado em : 28/03/2022

íTD

ügÍi
0rgào / U.i(E / Prq€loq,Aiúdsd. / Cdna óe Gpee / Fúnê.b rryso ( F PADRÁry ORIO APU OES/ DET ) VdsaJiorzdo Valúatiá:€ó Uqúôú!..hdo

4 4 952.@,@ EOUIPAMENÍOS E MATERIAL

(E{1 E @501 0601/Oa/99ú,@ Reâl- &A|lEçõ6 .bArn/(6 0m 95 510 50 s510.50

44É52@,OO EOUIPAMENTOSEMAÍERIALPERIVANENTE

03105 E re 1oí&12tr9@l@ EíEí'da. hd\idd3 !I!o6rli\.s - rí3íiêíEiâcdníndlôêdsÍni& - (lncis

Gl05 EA re 1OlE12'99@@ ErEú6líúúüÍs lrp6úá - ríBíilEi. c..trfrÉiôé d.lirx&' tlÉs

OAa (]oclorta WM
CúrE ó. d..cs€€ 294r.3106

0(D

o@

0.@

o@

0.@

o,lto

0@

4?1.@

90841,50

0.@

i 321.@

s.63't,50

§§

EntrôÉi Lsir. & so4 c rnp.. Almorda. e E §ão 5ó299

E - Gíço clâ Lde .1ô sr€ícioo/ EA - Grço (b lorlê c,ê 6ÚcEr6 ,ídrd6

9r.931,50

95.510,50

95510,50

9§510,60

9á510,50

0.00

0,00



19?

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nâcional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERATS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 30.330.883/000169

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibifidade suspensa nos termos do art. í 51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1 966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certiÍicação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. nâo constam inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento lem os mesmos efêitos da certidão
negativa.

Esta certidâo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangê inclusive as conlribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1'l da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidaile na lnternet, nos
endereços <http://íb.gov.br> ou <httpJ/www.pgfn.gov.br>.

Certidão emi mente com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2110t2014.
Emitida :22 do 2210312022 <hora e data dê Brasília>.
vátida
Código d controle rtidão: 8288.35F4.5E0F.3625
Qualquer r emenda invalidará este documento

1



2510312022 08:38 Consulta Regularadade do Empregador
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Voltar lmprimir

Cá.IXA
cAIxA ÊcoNÔMICA FEDERÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.330.883/ooo1-69
RAZãO SOCiAIfKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV LUISVIANA FILHO 6462 C M S w SW B 621/ PARALELA / SALVADOR
/ BA / 41,730-tOL

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validadet2s/03/2022 23/04/2022

CeÉificação Númerol 20 250I42LOO84667 L7

Informação obtida êm 29/03/2022 OBi37t29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultací/pagerconsultaEmpregadorjsf 1/1
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O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado a empresa CKS

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 30.330.883/0001-69,

com sede na Avenida Luis Viana Filho,6462 - CEP: 41730'101 - Bairro: Paralela,

Salvador/BA, neste ato representado pelo Sr. Jonatas Matos Gruz, inscrito no CPF

n" 955.298.025-91 , CNH n" 00843619193, resolvem aditar o contrato n.o 7912021,

que tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo ambulância tipo "4", firmado entre

ambos em 2111212021, referente a lnexigibilidade n." 812021 , mediante as seguintes

cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMETRA:

O presênte termo tem por objeto a aplicação do

reequilÍbrio econômico-financeiro, conforme solicitado pela empresa contratada, em

conformidade com o artigo 65, ll, d, da Lei n" 8.666/1993.

cúusuLA sE§UNDA:

O presente aditívo acarretará custos adicionais para a

Administração, no valor de R$ 49.831,50 (quarenta e nove mil, oitocêntos e trinta

e um reais e cinquenta centavos). Fica o valor do contrato atualizado para R$

294.831,50 (duzentos e novênta quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e

cinquenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrêntes deste aditivo correrão por conta

da dotação orçamentária havida pela conta no

Rua Walfiedo Bittencourt de Momes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Novâ Santâ Bárbara,
PaÍaná - E-mâil - licitacaoadlnsb.Dr.cov.br - rvrvw.nsb.Dr.gov.br

DOTAÇÕES

2941 loa.oot.to.sot.o33o.2o24 1501 [.a.so.sz.oo.oo loo Exercício

NOVA SANTA BARBARA
,I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 79/2021, OUE

ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Conta da
despesa

programática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa lcrupo

[onte

da
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NOVA SANTA BARBARA
3105 loa.ooz.ro.eor.oaso.zozzlaeo l+.a.oo.sz.oo.oo Do Exercício

cr-Áusur-l eUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 29 de março de 2022.

!!
g**

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

CKS COMERCIO r'ein.do de íoím. dieit r

DE VEICULOS POI CIG COMERCIO DE

LrDA:3 03 3088 b'ff :iffir'f ''
3000'169 r5:.a:re{3,00,

Jonatas Matos Cruz

CKS Comercio de Veículos Ltda - Conhatada

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes nu 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250{00 Nova Sânla Bárbara,
Paraná - E-mail - licitacao(rinsb.or.eov.br - rvww.nsb.Ílr-gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL



29103t2022 09:02 E-mail de lsmweb - Soluções paía lnlernet - A Íiscal do contrato n' 79/2021 - Ambulâocia

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

19fi

{t ismWeb
j, 

,-!

A fiscal do contrato n" 7912021 - Ambulância
í mensagem

Setor de Licitaçóes - PreÍêitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr. gov.br>
Para: Saúde <nsbsaude@gmail.com>

29 de marco de 2022
09:02

Bom dia,

Segue anexo cópia do 1o termo aditivo ao contrato n" 7912021, decorrente da lnexigibilidade n'
812021 , Íirmado com a empresa CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob

n' 30.330.883/0001-69, cujo objeto e a aquisição de 01 (um) veículo ambulância tipo "A", a fim

de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações

contratuais assumidas

Att,

Elainê Cristlna Luditk dos Santos
Setor de Licitaçôes e Contratos
Preíeitura Municipal de Nova Santa BáÍbaÍa
TeleÍone/ Whatsapp (43) 3266-8114

?l

https://mait.googte.corÍúmaiUúO/?ik=1463514Md&view=pt&search:all&permthid=thread-a%3Ar-2475353í339'17058420&simpl=m§g-a%3415229
1t1

1o Aditivo Contralo 79 2021 - CKS - Reequilíbrio econômico-Íinancêiro.pdf
370K
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PODER EXECUTIVO

Aao VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'66O, de O2 de
abril de 2O13.
Responsávêl pêla Ediçãô:

Ctlttiono de Ahn kla

I - Atos do Poder Executivo
E,diçeot 21a5/2o22-lÚr l EXTRÁTO lo TER-ll,lO IIE ADITM
Rcferente ro Contralo n'7j.@!.
REF,: Inexigibilidâde n' 8/2021 .

PARTES: Muricípio de Novi Siítr BÁrbarr, pessoâjuridica de direito público i emA ilscÍita oo CNPJ sob o n" 95.5ó1.080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, 222, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Sr. Claudemir V.lério, e a
empÍesâ CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscÍita no CNPJ sob n'30.330.883/0001á9, com sede na Ávenida Luis Viana Filho, 64ó2 -
CEP: 4l7l0l0l - BairÍo: PaÍalela, SalvadoÍ/BA.

\7 OBJETO: Aquisição de 0l (rú) veículo âmbullncir tipo "4".
VALOR DO ADITM: R$ 49.831,50 (qu.rênlr e nove mil, oilocento3 e tÍlDl. e ue rêais e clnqueÍla ceDlrvos).
SECR-ETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSAVEL JITRIDICO: Carmen Conez Wilcken, OAB/PR n'22.932.
DA IA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIYO: 29103n022.

CLAaDE TR YÁLÉNo

PÍefeito Municipal

EdiçêLot atas / 2022- 1 0ã@ExrcrBrLrDÂDE N. 2D022
PrDcesso Admi[isúativo r" 30n022

I)e lcordo com o procedimerto rdEúlLtr.tivo itrstrür.do pelo Müricípio, objeto d. Corre.pondêDci. lntcrrr de l7 de feverelro de

2022, ref.r.íte âo proc 8§ de LNEXIGIBLLIDADE DE UCIT{Ç.iO, Dtrl ts despe§.s com r LOCAÇÃO DE LMÓqEL PARÁ INSTALAÇÃO

DE EMPRESÁ PELO PROGRÁMA DE GERÁÇÂO DE EMPREGOS, eúrtendlmerto r solicit.çio dr SecretsÍi. MuDiciprl de A§§i§rôncla

Socirl, do Tr.bâlho c Gêrrçio d. EmpÍego§, teído sido rt€Ídldrr rs Íorlnos legris ê perlinent$, ír formâ do coÍtido ro inciso V do

c.put do.rtigo 74, dr l,ti tro 14,133/2021, crncteriz.{e r Íeferidr iDerigibilidlde de licit4ío.

\- Pubüque.§e trr form, dt Lei. Novr Srtrtr BÁrbú.,29 de Elrço dc 2.022.

CLÁUDEMIR YALÉNO

Prefeito MuDlclp.l

Ediçàot 2 | as / 2022- | 03 | CONCFS.çÀ ODE N' 082/2022
O Prefeito do Município de Nova Saota Bfubars, Estado do PâraÍá, usardo dâs ÀtÍibuições que lhe sâo conferidss por Lei, teodo em vista as !9i§ lllligipgis
tr" 80912016 e n" 893/2018, bem como, lÍrstuçõ€s NorDativas do Tribural de CoÍrtas do Estado do ParaÚ,á, CONCEDE DIÁRIA1S1, co-o regue'
Servldor: ROBISON MARTINS COELHO
Crrgo: AJUDANTE GERAL
Sêcr.briíDeprrLmento: Sccrearri. Muaicip.l de Educ.çao, Espoíe ê Cultur.
vdor (R3): R§ 800,00 (OITOCENTO§ REAIS)
Destlhoi TRANSPORTE DOS Á,LUNOS
Objetlvo dr Virgem: ESTA IMPORTâNCIA qUE SE EMPENHÁ REFERX-SE À SOLICITAÇAO DE IrlÁ,RIA ÁO FUNCIONÁRIO

RoBIsoN MARIINS coELHo, PARA cusrEAR DEspEsAs coM ALIMENTÀÇÀo EM vrAcEM A sÀo
JERôNIMo DÀ sERRA-p& PARA o rRANspoRTf, Dos ALUNoS Do MActsrÉRro/FoRMAÇÀo DE
DOCENTES.

Drts do P.grmeÍto: 2glL3l2L22
N'doPrgrDcrto: 107n022

CL.ruDEMtt Y/LÉNo
Prcfeiro Municipal

Diário Oficial Elêtrônico do MunisÍpio dê Nova Santa Báôara
Ruã: Waltredo giüencouí d€ tloíaes n'222 Cenl6

Fon€r'FaÍ (43) 3266-8100
E-mãil: diaÍioof cial@nsb.pr.gov.bÍ / pmnsb@nsb-pÍ.gov.bÍ

Sire: www.n§b.pÍ.gov.br

Bárbaru, Paraná. FEIR/1. .le29TERÇÁ.

Diário Oficial Eletrônic
Municipio de Nova Santa Bârbara Paraná
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ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

CHEK LIST

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

N' I / Joar

NO eseecrrrclçÃo ooG oBs.
1 Capa do processo 0k
2 0r(
3 Prefeito pedindo abertura do processo 0h
4 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaçáo) 0F
Ã Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão) 0r
6 LicitaÇão ao Jurídico (lndicaÇão Modalidade) 0l(
7 Parecer Jurídico 0t,

Extrato da lnexigibilidade ül(
9 Publicação Mural de Licitação (TCE) OK

10 Publicação (Diário Oficial Eletrônico do Município). OK
11 Contrato OK

Publicação do extrato do contrato (Diário Oficial Eleúônico do
Município) 0t(

13 Cópia do contrato ao fiscal

198

Oficio da secretaria solicitando

12.

Rua Walfredo Bi(encoun dc Moraes n" 222, Centro, Fonc 43. 326ó.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa
Bárbara Paraná - E-mâil - licitacaoíAnsb.pr.qov.br - \\vtv.nsb-DIggLb!


