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E D I T A L 
CARTA CONVITE Nº 01/2018 

(Contratação de Prestação de Serviços de Transporte de Carga) 
 

A   O.S.S.   IRMANDADE   DA   SANTA   CASA   DE ANDRADINA, localizada 
na Av. Guanabara nº 730, na cidade de Andradina-SP- inscrita  no CNPJ sob nº 
43.535.210/0001-97, torna público e informa à quem possa interessar, que pretende 
fazer a contratação de empresas para a prestação de serviços especializados de 
Transporte de Carga para o SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY 
MONTORO DE FERNANDÓPOLIS, sob sua gestão e, para tanto, convida à 
quem possa interessar para apresentar sua proposta que será analisada com base no 
aspecto de “MENOR PREÇO UNITÁRIO”, observando as seguintes condições 
mínimas: 

1. O objeto da eventual contratação consiste na realização de transporte de 
meios de locomoção com as seguintes dimensões e pesos variados conforme 
tabela em anexo que deverão ser transportados da cidade de São José de Rio 
Preto (Lucy Montoro – Unidade 2, localizada na Rua José Picerni, 530 – 
Jardim Panorama) até a cidade de Fernandópolis (Lucy Montoro, localizada 
na Av. Milton Terra Verdi, 451 – Jardim América); 

2. O valor apresentado deverá contemplar todos os custos envolvidos no 
transporte; 

3. A eventual contratação se dará para a prestação dos serviços com início em 
05 de março de 2.018, com vigência de 01(um) ano; 

4. O fechamento da prestação de serviços será mensal e o pagamento ocorrerá 
no dia 10 do mês subsequente.  

5. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão atendidas por 
recursos financeiros oriundos do Contrato de Gestão nº 
001.0500.000.018/2017, celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado de 
São Paulo; 

6. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 28/02/2018 às 16:00 horas, 
no setor de compras da Unidade Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de 
Fernandópolis, localizada na Av. Milton Terra Verdi, n.º 451, bairro Jardim 
América, Fernandópolis/SP, Cep 15600-000. Eventuais dúvidas poderão ser 
dirimidas através do telefone (17) 3463-8100, ou pelo e-mail 
compras@urlmfernandopolis.com.br, aos cuidados do setor de compras. 

Eventuais contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições previstas 
neste convite, bem como em conformidade com a regulamentação interna de 
contratação de serviços. 

Andradina/SP, 15 de fevereiro de 2018. 

Fabio Antonio Obici 
Diretor Presidente 

OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina 
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ANEXO 
 
 

Descrição Dimensões * Peso* 
Cadeira VA – cadeira de rodas modelo 
AVD alumínio 

0,92 alt x 0,33 larg x 0,79 comp 20,400 kg 

Cadeira BF – cadeira de rodas modelo 
banho fixo 

0,66 alt x 0,62 larg x 0,91 comp 10,000 kg 

Cadeira BH – cadeira de rodas modelo 
hygiênika 

0,65 alt x 0,62 larg x 0,81 comp 15,400 kg 

Cadeira FT – cadeira de rodas modelo 
conforma tilt 

0,64 alt x 0,63 larg x 0,81 comp 21,900 kg 

Cadeira AF – cadeira de rodas modelo 
ULX 

1,04 alt x 0,72 lar x 0,95 comp 19,900 kg 

Cadeira de Rodas Infantil 0,73 alt x 0,72 lar x 0,95 comp 11,900 kg 
* os modelos, as dimensões e os pesos podem variar conforme o fabricante. 


