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TERMO     DE     DELIBERAÇÃO     Nº 500/2020     

PREGÃO ELETRÔNICO   Nº   140  /2020   –   PROCESSO   Nº 282  /2020  

Considerando pedido de esclarecimentos de empresa, referente o Pregão em epígrafe, motivo pelo
qual,  o  Senhor  Roslindo Wilson  Machado, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 4.813/17, DETERMINA a rerratificação do edital, nos seguintes termos:

ONDE SE LIA:
Item Descrição Quant Unid.

01 Especificação: veículo  ambulância,  simples  remoção, ABS  –
zero km, ano 2020, na cor branca, freio com sistema antitravamento,
palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance, EBD –
freios  com  distribuição  eletrônica  de  frenagem,  2  air-bags
(passageiro e motorista), alerta sonoro para lanternas ligadas.  Apoio
lateral para acesso a caçamba. Banco do motorista com ajuste de
altura.  Cintos  de  segurança  dianteiros  com  pré-tencionador.
Console central com porta-copos. Estepe fixado em local que não
atrapalhe a parte traseira da ambulância. Grade dianteira em preto
fosco,  indicador  de troca de marcha,  painel  de instrumentos com
conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível, porta
objetos nas laterais  das portas,  preparação para sistema de som
com fiação. Protetor da caçamba, retrovisores externos com controle
interno manual ou elétrico, rodas de aço aro 15". Tomada 12V no
console  central,  ar-condicionado,  chave  tipo  canivete,  direção
hidráulica  ou  elétrica,  lanterna  de  freio  elevada  (barke-ligth),
travamento  elétrico  sem  controle  remoto.  Vidros  elétricos.  fonte
Sistema BEC.
Revestimento interno das laterais em material resistente e lavável,
revestimento  do  piso  compensado  naval  15  mm  revestido  em
material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e
trafego, capota em fibra de vidro, iluminação natural com janelas em
vidros  translúcidos,  jateados  e  corrediças  na  porta  lateral  que
possam ser fechadas por dentro e vidro com películas nas portas
traseiras,  janela  divisória,  cabine/caçamba vidro  jateado,  de abrir,
com iluminação artificial com no mínimo 02 luminárias no teto com
alta  luminosidade  com  lente  de  policarbonato  translúcido,  com
acabamento corrugado para difusão de luz. Iluminação externa com
luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com
foco direcional de 180°, sinalização com conjunto acústico, visual em
formato de barra LED de alta luminosidade, composto de modelo
único  e/ou  auxiliares  independentes  luminosos  e  injetados  em
policarbonato de alta resistência na cor rubi. Sistema fixo de oxigênio
com 01cilindro de 7 litros, saídas de oxigênio ao lado do paciente
acoplada  a  régua  tripla  personalizada  completa  com  fluxômetro,
umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco e tomadas de
energia, 01 ventilador oscilante, banco lateral tipo tubular, assento e
encosto de espuma de poliuretano automotivo, revestido em courvin
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automotivo  para  02  (duas)  pessoas  sentadas  com  cintos  de
segurança e sistema de lixeira lateral. Maca em alumínio, articulada
com pernas retráteis,  encosto reclinável, rodízios, com colchonete
revestido em courvin e cintos de segurança, suporte de soro/plasma
instalado no balaústre, proteção em inox no piso, armário suspenso
fixado na coluna do veículo, maca com medida mínima de 1,95mts,
com ar-condicionado na cabine e capota traseira. Todos os itens de
acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.
Certificado de registro, com licenciamento veicular – CRLV em nome
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, registrado no DETRAN
e com os manuais do proprietário, de manutenção e de garantia.
Com as 4 primeiras revisões. 

AGORA SE LEIA:

Item Descrição Quant Unid.

01 Especificação: veículo  ambulância,  simples  remoção,  TIPO
CAMINHONETE  ABS – zero km, ano 2020, na cor branca, freio com
sistema  antitravamento,  palhetas  do  limpador  de  para-brisa  com
melhor  performance,  EBD –  freios  com distribuição  eletrônica  de
frenagem, 2 air-bags (passageiro e motorista),  alerta  sonoro para
lanternas ligadas.  Apoio lateral para acesso a caçamba. Banco do
motorista com ajuste de altura. Cintos de segurança dianteiros com
pré-tencionador. Estepe fixado em local que não atrapalhe a parte
traseira da ambulância. Grade dianteira em preto fosco, indicador de
troca  de  marcha,  painel  de  instrumentos  com  conta-giros,
velocímetro e marcador do nível de combustível, porta objetos nas
laterais  das portas,  preparação para sistema de som com fiação.
Protetor  da  caçamba,  retrovisores  externos  com  controle  interno
manual ou elétrico, rodas de aço aro 15". Tomada 12V no console
central, ar-condicionado, chave tipo canivete, direção hidráulica ou
elétrica, lanterna de freio elevada (barke-ligth), travamento elétrico
sem controle remoto. Vidros elétricos. fonte Sistema BEC.
Revestimento interno das laterais em material resistente e lavável,
revestimento  do  piso  compensado  naval  15  mm  revestido  em
material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e
trafego, capota em fibra de vidro, iluminação natural com janelas em
vidros  translúcidos,  jateados  e  corrediças  na  porta  lateral  que
possam ser fechadas por dentro e vidro com películas nas portas
traseiras,  janela  divisória,  cabine/caçamba vidro  jateado,  de abrir,
com iluminação artificial com no mínimo 02 luminárias no teto com
alta  luminosidade  com  lente  de  policarbonato  translúcido,  com
acabamento corrugado para difusão de luz. Iluminação externa com
luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com
foco direcional de 180°, sinalização com conjunto acústico, visual em
formato de barra LED de alta luminosidade, composto de modelo
único  e/ou  auxiliares  independentes  luminosos  e  injetados  em
policarbonato de alta resistência na cor rubi. Sistema fixo de oxigênio
com 01cilindro de 7 litros, saídas de oxigênio ao lado do paciente
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acoplada  a  régua  tripla  personalizada  completa  com  fluxômetro,
umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco e tomadas de
energia, 01 ventilador oscilante, banco lateral tipo tubular, assento e
encosto de espuma de poliuretano automotivo, revestido em courvin
automotivo  para  02  (duas)  pessoas  sentadas  com  cintos  de
segurança e sistema de lixeira lateral. Maca em alumínio, articulada
com pernas retráteis,  encosto reclinável, rodízios, com colchonete
revestido em courvin e cintos de segurança, suporte de soro/plasma
instalado no balaústre, proteção em inox no piso, armário suspenso
fixado na coluna do veículo, maca com medida mínima de 1,95mts,
com ar-condicionado na cabine e capota traseira. Todos os itens de
acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.
Certificado de registro, com licenciamento veicular – CRLV em nome
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, registrado no DETRAN
e com os manuais do proprietário, de manutenção e de garantia.
Com as 4 primeiras revisões. 

Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002,
fixa-se:
Recebimento das Propostas: 16 de setembro de 2.020 das 10 horas até 28 de setembro de 2.020 às
08 horas.
Abertura das Propostas: 28 de setembro de 2.020 às 08h10 min.
Início da Sessão de Disputa de Lances: 28 de setembro de 2020  às 10h30 min.

Ficam ratificados os demais itens do referido edital.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de setembro de 2.020.

                                                 ROSLINDO WILSON MACHADO
                                    Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré
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