PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ: 60.123.072/0001-58
Avenida Luiz Pastore, 240 – Centro
CEP: 18.435-000
Telefone: 15 3535-6100
E-mail: prefeitura@novacampina.sp.gov.br

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 002/2017 cujo
OBJETO a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA ZERO KM TIPO PICK UP, a
Administração Pública, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de
modificações necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL conforme segue:
Em seu Termo de Referência constante do Anexo I:

Onde se lê:
Item Quant

Descrição
Veículo zero quilometro Ambulância tipo Pick-Up ano
2016 (mínimo) e modelo 2017.

Valor Unitário

Valor Total

R$75.000,00

R$75.000,00

Cor: Branca
Motorização: Transversal 4 cilindros; Potência Mínima de
85 CV; 8 válvulas, Bicombustível (Álcool e Gasolina),
Cambio: Manual (com 5 marchas a frente e uma ré) ou
automático.
Direção: Com Assistência Hidráulica.
Ar condicionado.
Tanque de combustível: Capacidade Mínima de 55
litros.
Capacidade Mínima de Carga: Mínima 650Kg.
Da adaptação:

01

01

O veículo deverá ser entregue adaptado para ambulância
de simples remoção. Com revestimento do piso, e das
laterais em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro)
com trilho para maca; Revestimento das laterais
superiores em PRFV. Revestimento do teto em PRFV;
Divisória em fibra de vidro com janela de comunicação e
recuo para a maca no lado do carona, Janela corrediça na
lateral com vidros serigrafados, Vidros serigrafados nas
portas traseiras, Banco tubular no habitáculo do paciente
para dois acompanhantes, com encosto de cabeça
revestido com courvin cinza claro, com cintos de
segurança, Armário para medicamentos na lateral
superior direita, 01 suporte simples para cilindro de
oxigênio de 07 litros, com 01 cilindro, válvula com
manômetro, fluxômetro, umidificador e mascara, 01
suporte para soro e plasma, Luminária fluorescente de
15w no habitáculo do paciente com interruptor
independente, Ventilador oscilante, Conjunto de
sinalização acústico-visual, em formato
prismático/octogonal, injetados em policarbonato, nas
cores opcionais: azul, rubi, âmbar e cristal, composto de
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01 barra sinalizadora, 03 kits luminosos rotativos
sincronizados e sirene eletromecânica, Grafismo
composto de cruzes no capo, laterais e vidro traseiro e
“AMBULÂNCIA” espelhada no capo, Maca retrátil
medindo no mínimo 1,80 de comprimento, articulável com
rodas para transporte de pacientes.
Garantia Mínima: 12 Meses
Prazo de Entrega: Máximo de 60 dias
O valor total estimado para a compra do Veículo é de R$75.000,00

Retifica-se para:
Item Quant

Descrição
Veículo zero quilometro Ambulância tipo Pick-Up ano
2016 (mínimo) e modelo 2017.

Valor Unitário

Valor Total

R$75.000,00

R$75.000,00

Cor: Branca
Motorização: Transversal 4 cilindros; Potência Mínima de
85 CV; 8 válvulas, Bicombustível (Álcool e Gasolina),
Cambio: Manual (com 5 marchas a frente e uma ré) ou
automático.
Direção: Com Assistência Hidráulica.
Ar condicionado.
Tanque de combustível: Capacidade Mínima de 49
litros.
Capacidade Mínima de Carga: Mínima 650Kg.
Da adaptação:

01

01

O veículo deverá ser entregue adaptado para ambulância
de simples remoção. Com revestimento do piso, e das
laterais em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro)
com trilho para maca; Revestimento das laterais
superiores em PRFV. Revestimento do teto em PRFV;
Divisória em fibra de vidro com janela de comunicação,
sem recuo para a maca, Janela corrediça na lateral com
vidros serigrafados, Vidros serigrafados nas portas
traseiras, Banco tubular no habitáculo do paciente para
dois acompanhantes, com encosto de cabeça revestido
com courvin cinza claro, com cintos de segurança,
Armário para medicamentos na lateral superior direita, 01
suporte simples para cilindro de oxigênio de 07 litros, com
01 cilindro, válvula com manômetro, fluxômetro,
umidificador e mascara, 01 suporte para soro e plasma,
Luminária fluorescente de 15w no habitáculo do paciente
com interruptor independente, Ventilador oscilante,
Conjunto de sinalização acústico-visual, em formato
prismático/octogonal, injetados em policarbonato, nas
cores opcionais: azul, rubi, âmbar e cristal, composto de
01 barra sinalizadora, 03 kits luminosos rotativos
sincronizados e sirene eletromecânica, Grafismo
composto de cruzes no capo, laterais e vidro traseiro e
“AMBULÂNCIA” espelhada no capo, Maca retrátil
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medindo no mínimo 1,80 de comprimento, articulável com
rodas para transporte de pacientes.
Garantia Mínima: 12 Meses
Prazo de Entrega: Máximo de 60 dias
O valor total estimado para a compra do Veículo é de R$75.000,00

Mantem-se os demais critérios e características do Edital do Pregão 002/2017, aqui não
modificadas.

________________________________
Jucemara Fortes do Nascimento
Prefeita Municipal

