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1. OOOBJETO

Constitui o objeto do presente projeto básim a AAUISIÇÂo DE VEICULO DE APOIO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAM|LIA DE MARTA SANCHES
ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR NO 1 1.1 86,41 (l(l(t(l()/121 0.01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ í í.í86.4í0'000í.95

PROJETO BÁSICO

1 ,1 A Dispensa de Licitaçáo constitui os seguintes itens:

2. JUST|F|CATIVA DE CONTRATAçÂO:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, no desempenho de suas atribuiçoes que the são

conferidas é responsável por fomecer apoio às unidades adminishativas da rede pública de saúde,

desse modo o presente visa justificar a aquisição de veiculo de apoio para atender as necessidades

da Unidade de Saúde da Familia de Marta Sanches.

Através de emenda parlamentar foi disponibilizado ao Município de Beltena verba para

aquisição de um veiculo de passeio gerada ahavésda proposta N0 11.186.410000011210-01.

Com base em vetores de desenvolvimento institucional, com membros e conslatou a
necessidade de adquirir o item, visando atender as atividades da unidade de saúde da família

de Marta Sanches.

Considerando que não foi possível a aquisição do mesmo através do pregão presencial, pois o
primeiro teve sessão deserta e o segundo PE realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no

dia 02 de Setembro de 2022 toi declarado Íracassado devido a não apresentação de proposta

vantajosa para a adminislração pública, se faz necessário a realização de um procedimento

adminiskativo com base no arl.24 inciso da lei de licitaçoes e contratos administrativos. Seguindo,

Íoi Íeito pesquisa com fomecedores distintos, as quais foram analisadas, e o menor preço será

contratado,

ITEM DESCRTÇÃO UNID. QTD VALOR
UNIT,

0í
VEiULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE

EQUTPE (5 PESSOAS, oKM)
COMBUSTiVEL: BICOMBUSTIVEL

DIREÇÃO: HTDRAULICA OU ELETRTCA
PORTAS: 4 PORTAS. CAMBIO: MANUAL
DISTANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE

2.370 MM MOTORTZAÇÃO: 1 .O À 1.3 TRIO
ELETRICO: POSSUI AR CONDICIONADO.

01 R$74.000,00 R$74.000,00

ü

3. DA VGÊNCA:
A vigência do contrato seÉ a conlar da sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.

VALOR
TOTAL

UNID

4. VALOR 0A CONTRATAçÃO:
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5. RESERVADEDOTAÇÃOORçAMENTÁRA:

A classificação orçamentária por onde correrá a despesa será:

10,301.0004.1068.0000 - Aquisição de Mobiliário, veículos e equipamentos para a unidade de

atençáo básica,

4.4.90.52.00 - Equipamento e material permanente.

Ficha 450

10.301.0004.1068.0000 - Aquisição de mobiliário, veiculos e equipamentos para unidade de

atenção básica.

4.4.90.52.00 - Equipamento e material permanente

Ficha 320

6, DO PAGAMENTO:

6.'1 O pagamento à contratada será efetuado até o 300 (trigésimo) dia subsequente após a entrega

do bem licitado, mediante apresentação de nola fiscal devidamente atestada porquem de direito

O pagamento ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal da contratada.

6.2 Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou inconeções, o prazo para

pagamento estipulado no tópico 6.1, passará a contar da data de reapresentação da nota Íiscal.

7. DAS COND|ÇÔES OE RECEBTMENTO E ACETTAçÃO
7,1 O veiculo será considerado aceito, após mnferido pelos servidores responsáveis e fiscais de

contrato;

7.2 No local de entrega, o servidor designado fará recebimento do veículo limitando-se a verificar

sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, Íazendo constar a data de enlrega dos

medicamentos e, se for o caso, as irregularidades observadas.

7.3 Com conferencia deÍinitiva e a aprovação do servidor responsável pelo recebimento do

veiculo, à nota será carimbada e encaminhada para processo de pagamento,

7.4 Não será aceito veiculo em desacordo com o estabelecido no projeto básico.

7,5 O CONTRATANTE se reserva o direito de devolver, caso o veículo não atenda ao que Íicou

estabelecido no presente e no contrato e/ou que não estejam adequados para o uso,

7.6 Fica indicado a fiscalização de contrato os servidores Sarah Simone Silva de Oliveira,

enfermeira- matricula 904, Mana Lucivania Bentes De Aguiar - enfermeira - matricula 520.

8, OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

8.1 Executar o Íornecimento de materiais, obedecendo rigorosamente ás especiÍicações

discriminadas no termo de reÍerência,

8.2 Arcar com qualquer prejuízo causado a adminiskação pública ou a terceiros por seus

empregados durante a entrega do equipamento.

8.3 Atender prontamente qualquer exigência, solicitação do representante da SEMSA, inerente ao

objeto deste termo de referência.

8.4 Assumir o ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e

municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste termo de referencia.
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8.5 Manter durante a execução do contrato todas as condiçoes de habilitação e qualiÍicação

exigrdas na contrataçá0.

8.6Não transfenr a outrem, no todo ou em parte, o ob.ieto do contrato a ser firmado.

9. OBRTGAÇÔES DA CONTRAÍANTE

9.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATANTE ás suas dependências para a entrega do

material, com devida identificaçã0.

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo

representante da CONTRATADA;

9.3 Comunicar oÍicialmente a CONTRATADA quaisquer falha oconida, considerada de natureza
grave;

9.4 Efetuar os pagamentos 30 dias a mnta da data de recebimento da nota previsto no projeto

básico, (caso ocona alguma falha, pendencia, ou inconeção o prazo para pagamento, contará a

partir da reapresentaÇão da nota)

9.5 O veiculo será entregue na Secretaria Municipal de saúde, que fica localizado na rua Trav.

Mario Cunha, no 306, cenko, Beltena fará.
9.6 A empresa deverá entregar os veiculo nos horários das 08h às 17h, de segunda a seía feira.

9.7 As despesas relativas ao fomecimento tais como freles e/ou transportes, mnerão a cusla
exclusivamente da licitante vencedora.
9.8 As entregas deverão ser realizadas no máximo de 30 dias uteis contados a partir da data de

ordem de compra, de acordo com as especificaçoes e demais condi@s estipuladas na proposta

comercial.

'r0. DAs DrsPosrçÔES GERATS:

As contrataÉes dos itens do objeto serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMSA.

Beltena/PA, 06 de Setembro de 2022

't

*uhíl,
Arineide do Socorro Castro Macêdo

Secretána Municipal de Saúde - SEMSÁ
Dec. 1492021


