
 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço   

Telefone  

E-mail   

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO DE 

PREÇOS 

 

 

OBJETO: Aquisição de materiais e prestação de serviço para realização de transformação veicular de 

“Ambulância tipo A” para “Ambulância tipo UTI MÓVEL”, de um furgão Mercedes Benz Sprinter 416, para 

a Secretaria de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE MARC

A 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$  

VALOR 

TOTAL R$  

01 Recorte da divisória com passagem livre 1 UN.    

02 Adesivação externa LARANJA padrão ambulância 

- escrever: UTI MÓVEL - colocar brasão do 

município. 

1 UN.    

03 Instalação dos equipamentos médicos 

fornecidos pelo município de Não-Me-Toque. 

1 UN.    

04 Kit sinaleiras laterais e traseiras em LED V-B-V e 

V-V. 

1 UN.    

05 Kit Farolete de embarque lateral e traseiro. 1 UN.    

06 Painel de comando 6 tomadas elétricas 220V + 

2-12V na lateral acima da bancada. 

1 UN.    

07 Bateria Auxiliar de 100 Ah - Estacionária. 1 UN.     

08 Central elétrica para carregamento de bateria 

auxiliar. 

1 UN.    

09 Inversor de tensão 12V para 220V - 1500W. 1 UN.    

10 Kit Strobos na grade frontal da super leds. 1 UN.    

11 SV 97 completo com cilindro e kit de 

oxigenação. 

1 UN.    

12 Cadeira de rodas de resgate. 1 UN.    



 

 

13 Kit Móveis padrão SAMU. 1 UN.    

14 Suporte para Bomba de infusão. 1 UN.    

15 Suporte para cilindro 16 litros. 1 UN.    

16 Banco Baú 03 lugares encostos individuais - 

1700mm. Com cintos para prancha. 

1 UN.    

17 Suporte de prancha infantil na porta traseira 1 UN.    

18 Suporte de cones próximos das portas traseiras. 1 UN.    

19 Mão de obra para realização da transformação 01 UN    

VALOR GLOBAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA R$   

 

Obs. Cotação de preços nos termos da Lei 14.133 de 01/04/2021 (art. 75, I). 

 

PRAZOS: 

1) Devolução da Presente Cotação de preços:  03 dias uteis a contar de 06/10/2022 

2) Fornecimento de materiais e prestação dos serviços: Conforme Termo de Referência em anexo 

3) Condições de Pagamento: Conforme Ordem Cronológica 

4) Validade dos Preços Cotados: 30 (trinta) dias 

5) A cotação de preços e demais pedidos de esclarecimentos ou dúvidas deverão ser encaminhados para os 

seguintes endereços eletrônicos, com confirmação de leitura ou poderão ser entregues no Setor de 

Compras e Licitações da Prefeitura de Não-Me-Toque: 

adri@naometoque.rs.gov.br 

mateusbarbosa@naometoque.rs.gov.br 

6) A empresa com a proposta melhor classificada, será convocada por e-mail a apresentar no prazo de 05 

(cinco) uteis após a convocação para apresentar os documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista 

da Lei 14.133/2021. 

Telefone para contato: 54 3332-2600 ou 54 99682-9306 – watts - Setor de Compras e Licitações  

 

______________,________de __________ de 2022 

_________________________________ 

Assinatura da Empresa  

 

mailto:adri@naometoque.rs.gov.br
mailto:mateusbarbosa@naometoque.rs.gov.br


TERMO DE REFERÊNCIA
1 OBJETO:
Aquisição de materiais e prestação de serviço para realização de transformação veicular de ambulância tipo A para
ambulância tipo UTI MÓVEL, de um furgão Mercedes Benz Sprinter 416, para a Secretaria de Saúde do Município de
Não-Me-Toque/RS.

2 JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a contratação para transformação veicular tendo em vista a necessidade que o município possui no
atendimento emergencial de saúde, visando melhor atendimento dos munícipes na área da Saúde.

3 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
3.1 Na tabela abaixa segue a descrição detalhada .

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01 Recorte da divisória com passagem livre 1 UN.

02 Adesivação externa LARANJA padrão ambulância - escrever: UTI MÓVEL - colocar
brasão do município.

1 UN.

03 Instalação dos equipamentos médicos fornecidos pelo município de Não-Me-Toque. 1 UN.

04 Kit sinaleiras laterais e traseiras em LED V-B-V e V-V. 1 UN.

05 Kit Farolete de embarque lateral e traseiro. 1 UN.

06 Painel de comando 6 tomadas elétricas 220V + 2-12V na lateral acima da bancada. 1 UN.

07 Bateria Auxiliar de 100 Ah - Estacionária. 1 UN.

08 Central elétrica para carregamento de bateria auxiliar. 1 UN.

09 Inversor de tensão 12V para 220V - 1500W. 1 UN.

10 Kit Strobos na grade frontal da super leds. 1 UN.

11 SV 97 completo com cilindro e kit de oxigenação. 1 UN.

12 Cadeira de rodas de resgate. 1 UN.

13 Kit Móveis padrão SAMU. 1 UN.

14 Suporte para Bomba de infusão. 1 UN.

15 Suporte para cilindro 16 litros. 1 UN.

16 Banco Baú 03 lugares encostos individuais - 1700mm. Com cintos para prancha. 1 UN.

17 Suporte de prancha infantil na porta traseira 1 UN.

18 Suporte de cones próximos das portas traseiras. 1 UN.

4 DA ENTREGA
4.1 A CONTRATANTE emitirá a ordem de compra/nota de empenho com as quantidades autorizadas pela
Administração Municipal, que será encaminhada a CONTRATADA.



4.2 Após o recebimento da ordem de compra/nota de empenho a CONTRATADA deverá realizar a entrega do
objeto, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
4.3 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas de entrega, embalagem, seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento do objeto.
4.4 Constatado alguma irregularidade ou defeito de qualidade no objeto no momento da entrega e ou
posteriormente, a CONTRATADA deverá recolher a peça, e proceder a troca no prazo máximo de 10 (dez) dias.

5 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E RECEBIMENTO DEFINITIVO
5.1 O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
5.1.1 Recebimento Provisório, para posterior verificação da conformidade do objeto com as exigências deste
Termo de Referência dar-se-á em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento do item.
5.1.1.1 No momento da entrega, caso constatado alguma irregularidade no objeto, a CONTRATADA deverá
proceder a troca conforme item 4.5 do presente termo de referência
5.1.2 Recebimento Definitivo: dar-se-á em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento
provisório, se e quando o objeto contratado tiver sido entregue de acordo com as exigências e especificações deste
Termo de Referência.

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 Entregar o objeto contratado conforme especificações e prazos estabelecido neste Termo de Referência,
informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite de assumir o estabelecido.
6.2 Atender, de imediato, as solicitações relativas a substituição, reposição ou troca do objeto que não atender as
especificações deste Termo de Referência.
6.3 Assumir de inteira responsabilidade quanto á garantia e qualidade do objeto, reservando a Secretaria de Saúde
o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.
6.4 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do objeto, seja
por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados ou transportadora.
6.5 Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do objeto entregue.
6.6 Fazendo-se necessário a substituição do objeto, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para
executá-los, contados do primeiro dia útil subsequente a notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá
feita por fax, correio ou e-mail, para adoção das medidas corretivas.
6.7 Responsabilizar-se pela completa entrega do objeto, inclusive pela retirada, quando constatado quaisquer
defeitos no mesmo.
6.8 O objeto deverá ser transportado e entregue protegido contra fatores externos que possam causar danos,
comprometendo seu estado, qualidade e utilização, sem custo a CONTRATANTE.
6.9 A CONTRATANTE, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
6.10 É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.



6.11 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificadas exigidas na licitação.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Requisitar a entrega do objeto à CONTRATADA, através da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, sempre
que necessário, conforme relatório de quantidades e modelos de uniformes atualizado, com nome do servidores e
local de entrega.
7.2 Conferir o objeto, embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento nas
condições especificadas neste Termo de Referência.
7.3 Proporcionar condições a CONTRATADA para que possa fornecer o objeto dentro das normas estabelecidas
pela CONTRATANTE.
7.4 Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na entrega do objeto e interromper imediatamente o
fornecimento, se for o caso.
7.5 Solicitar a substituição do objeto que não apresentarem condições de serem utilizado.
7.6 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
7.7 Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência.
7.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forme prevista no Item 08 deste Termo de Referência.
7.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE, o qual
acompanhará e fiscalizará a entrega do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte
da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades
constatadas.

8 PAGAMENTO
8.1 Os pagamentos serão efetuados mediante entrega do OBJETO concluído e apresentação da nota fiscal, vistada
e aprovada pelo gestor e fiscal da ordem de compra na ordem cronológica de pagamentos obedecendo a
exigibilidade do crédito conforme Decreto nº 106/2016 de 25 de maio de 2016, art. 03º inciso III.
8.2 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número
do processo licitatório e ordem de compra, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
8.4 O pagamento dar-se-á por meio de ordem bancária, na conta indicada pela empresa adjudicada na Nota Fiscal,
sendo realizadas todas as retenções previdenciárias, impostos e taxas permitidas em Lei.
8.4 Para cada ordem de compra/nota de empenho a contratada deverá emitir uma nota fiscal, com a respectiva
quantidade.



9 FISCALIZAÇÃO
9.1 A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da Administração
Municipal, através de servidor designado como Fiscal, a quem competirá comunicar ao Gestor as falhas por ventura
constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com normatização interna.
9.2 A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Administração Municipal
9.3 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas
pela adjudicatória, sem qualquer ônus à Administração Municipal.
9.4 Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não implica em
co-responsabilidade pela execução dos serviços e não exime a adjudicatória de suas obrigações de fiscalização e
perfeita execução do contrato.
9.5 A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos termos
do contrato, especialmente no que se refere á qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir as cautelas
necessárias à prevenção do erário.
9.6 O presente objeto contratado será fiscalizado pelo Secretária Municipal de Saúde Sr. Liliane Kraemer Erpen e
pelos servidores, Daniel Compagnoni e Micheli Amanda Volmer Graebin.

Documento assinado eletronicamente por PAULO JUAREZ DE OLIVEIRA,  em 04/10/2022, às 14:08:20


