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CONVITE 
 

Apresentação de propostas para fornecimento Ambulância Tipo A2 conforme alínea ii) 
do nº 1 do artº 3º da portaria 260/2014 

 
 

1. Entidade Contratante 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL, com o 
NPC 501 266 631, com sede em Rua do Estádio Municipal,1 – 6320-316 SABUGAL 

 
2. Regulamentação 

Portaria n.º   260/2014 de 15 de Dezembro 
 

3. Objeto 
O presente convite visa a apresentação de propostas para fornecimento de uma 
viatura, transformada em ambulância Tipo A2, , Cf artº 18º e seguintes da portaria 
260/2014 

 
4. Material a fornecer 

 
 A viatura atrás descrita, preparada e equipada de acordo com a legislação     

referida; 
 Carga/Equipamento referidos na legislação. 
 Os extras deverão ser descritos e cotados separadamente. 
 

 
5. Preço a apresentar e condições de pagamento 

 
 O preço deverá mencionar, em separado, o custo do chassis, da 

transformação, equipamento e legalização. 
 Considera-se que todos os preços a apresentar são para artigos de acordo 

com o definido na portaria. 
 Deverá incluir a entrega nas instalações do CB Sabugal, documentação e 

vistoria pelo INEM (ou outra entidade que entretanto venha a ser designada  
na lei. 

 
6. Propostas 

 
a. As propostas, deverão referir: 

i. Marca/modelo do chassis, 
ii. Nome da empresa que procede às alterações/transformação 
iii. Preço de acordo com o n. 5.a 
iv. Prazo previsto para entrega. 
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b. As propostas deverão ser enviadas para o endereço eletrónico 
presidente@bvsabugal.pt, por onde serão prestados os esclarecimentos que 
sejam solicitados. 

 
 

7. Prazo para apresentação de propostas: 18 horas do dia 19 de abril de 2021 
 
 


