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PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Coraçáo de preços No: 20210115032
Preteri Lira Municipal de Goianésia do Pará
RESPONSAVEL :
NOME: LAUDEMIR DE BRITO

PROPONENTE
NOME. BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LIDA
ENDEREÇO : ROO BR 376. KM 188,5
BAIRRO : JARDIM SANTA IZ CIDADE : Marialva - PR
CNPJ 18.093163/0001-21

,•, ,mloio de Golanésia do Pará sokcita que seja fornecido os preços unitários e totais Gois) iteminsi abaixo especificado( para fins de levantamento preliminar de preço
jr üa modalidade de katação cabivei.
•• Justa. le acordo com os preceitos legais. integrará um processo administrativo de compras. reservando-se a entidade. o direito de adquirir apenas parte do(s) itern(ra
31, rejeitar todos. desde que haja conveniência para o municipio de Colanésra do Pará.
•

:.;o'lraisla do Para 15 de Janeiro de 2021
•

IA , , r-cm R D.E BRITO
rz,,,,,.,
r-- ...vei
VALOR

14607

•

T11,0 A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4

VALOR

UNIDADE UNI l'ARi0 RS. TOTAL RS
1
795000.00 j
265000 0001
3,000 ;UNIDADE

OUANT
MARCA
yt rwm PS"
.
!MO&

mocidades. irosos dianteiros a disco e traseiro a tambor tração 4)4 com alavanca para
a•a„,namébto inddidas externas comprimento minimo 5,33C entre eixo minimo 3 080
•criorir.,ente interno da ambulán•a minimo 2.310. tanque de combustivel minirno 75 I. direção
alertes pneus radiais minimo 225/70 R 17', capacidade de carga minimo 1000
•• ri-au ,ca
neso em ordem de marcha minimo 1770 kg. DESCRITIVO Dl TRANSFORMAÇÃO
•
•iinstamtaçáo ambulancia confeccionado era bau de fibra de vidro; Revestimento interno nas
',rd.. e teta ore (PRFV) Fibra de vidro. Piso antalerrapante em fibra de vidro sem emendas
sara :ou' higierwação com telho em fibra para entrada e sarda da maca' Armaria interno
' •rali,do na reqUo supero' em :-ibra de Vidro: Balcão com locai para medicamentos e suporte
erra .nstalação de equiparnerno4 Iluminação interna em LED 12 y 02 tomadas internas 2P+T
boa, Inversor de voltagem 400 Watts. 02 Tomada Interna 12 Voe, Sinalizador frontal em
• finar com minimo do 00 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento
de 1.260 mm, largura rninima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos
,eires e 02 blocos !ataras sendo que cada bloco comem 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e
e feita°ra am cada LEDs O modulo de controle devera permitir a geração de cleros
musas que caracterizem o ienculo parado. em deslocamento e am situação de emergência.
func.namooto apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e
or,ãc de aurnerto gradual de imensidade dos LEDs. com f70 mimmo da 15 efeitos luminosos
• flash distintos. Sinalizador Acústico com amplificador de no minimo 10) W RMS de potência,
13.8 Vcc. 03 oras) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora
ar 'um) more de no rrommo 128 dB @ 13.8 Voe com, um tinire autofalarde: Luzes de
rn..eng,ncia riXadas nas laterais do veiculo. sendo três em cada lado e 02 na traseira. Maca
• com comprimento sapeco: a 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veiculo. cor
•
dotraveis. sistema escamoteava!, provida de roorzios confeccionados em materiais
•e,istontes a oxidação. com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de
segurança pari, evitar o fechamento Involuntário das pernas da maca quando na posição
proje:ada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vitima no compartimente
com a utilização de i•n sistema de retração dos pes acionado pelo proprio impulso
mccs para dentro e para fora do compartimento podendo ser manuseada por apenas uma
CC,Ca dita maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à masrna equipados com
rafxda,Vie permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vitima
rfe ser i•mvins" de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
•
nesie "ir' peso mirem° de 100 kg; Banco lateral para 02 pessoas ccm cintos de
c,iur,nça indivicadt estofarnentos em courvin de ala resistência. com assentos e encostos das
ta, mi:lar:duais Suporte para li,ação de um cilindro de oxigénio com capacidade de 15 frtnos.
cik•dio do oxigeno com capacidade de 15 litros Regia de oxigênio de 03 pontas com
.aspirador / umidificador; Rede de oxigénio com vahrula e manómetro em locai de
.strair1.100, tinta janela na lateral com vidro corrediço, lixada sem borracha para mester
,r•-'acão e saio3 de agua. Vidros nas duas portas traseiras corto sengraha e pelicuia opaca.
quito compri.to de fechadu'a trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta Duas
,cias traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla. Um ventilador interno no teto da
COP , proteção de criptaa de fibra. Uns exaustor interno no teto da ambulância com

Total

795000,00

(cin•cOleliat úteis anás entrega dos veículos.
Prazo de entrega rga (nofertaNdiás prorrogáveis:

Condições de pagamento :;05

• 60 c:as.

VaMdade da proposta
Valor por extenso

(setecentos ah!:Narita e
t ••

•
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Grnail - COTAÇÃO

COMPRAS GOIANESIA <compras.goianesia@gmail.com >

COTAÇÃO
mensagens
20 de janeiro de 2021 15:27

COMPRAS GOIANESIA <compras.goianesiaãgmaii.com>
Para: mkt14bellanveiculosespeciais.com
Ica

Boa tardei

A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PA, vem por meio deste, solicitar que sejam fornecidos os preços
unitários e totais e a marca dos produtos especificados na planilha em anexo, para fins de levantamento
preliminar de preços para início de processo licitatório cabível.
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo Licitatório, reservando-se à entidade, o
direito de adquirir apenas parte dos itens discriminados, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o
rrunicpio de Goianésia do Pará - PA.
Segue em anexo planilha de itens a ser cotado, preencher valores, marcas e assinar digitalmente.

pa363_Goianesia_do_Para_20210115002_010490_BELLAN_TRANSFORMACOES_VEICULARES_
LTDA.xls
1 6K

mkt14@bellanveiculosespeciais.com <mkt14@bellanveiculosespeciais.c.:om>
Para: COMPRAS GOIANESIA <compras.goianesia@gmail.corn>

20 de janeiro de 2021 15:45

Willyan Pinheiro Schwengber
Repto. de Licitações
55 44 99891-0185

Br 376. Km 188.5 sinr.
Jd. Santa izabel - Caixa Postal 46
CEP 86990-000
:E DE SOCIAIS

Marialva - Paraná - Brasil
Fone +55 44 3232-7180

o
•

al

www.oelianveiculosespeciais.corn

br

contida nesse e-mail e confidencial e dirigida somente ao(s) destinatário(s). Caso você a tenha recebido por
yue quaisquer atos, por ação ou omissão, reiacionacos ou corn base em sézi conte;:dc, tais cnrno
reprod■
:(,•,m ou distribuição. serão eci's;oerados
estard,^, portanto, exoressame,ite :ão
coiro inail/u/0?ik=963706e.d988,view.ot&sáaren=all&permthid.thread-a%2.'-■
r89044642324353i 72,3?.&simpl=msg-aVàA(89061 .. 1/2

Gmail - COTAÇÃO

'2021
S.

e,-PP D'''4/c,..„

Ps opiniões e declarações destinadas a entidades externas a esta empresa, somente serão

ofwial-:, quando efetivamente confirmadas por um representante legal desta empresa. Economize pape!.

do imprimir.
, nensagens

4-

(-, fis. .20

4'

"c,

anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

Cópia de pa363_Goianesia do '?ara 20210115002_010490_BELLAN_
TRANSFORMACCES_VEICULARESILTDA.xls
137K

https:flmail google.cornimail/u/On=963706ed98&view=pt&search=a11&permthid=thread-a%3Ar8904464232435317233&simPi=msg-a °/03Ar89061... 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Responsave LAUDE.MiR DE r".BR;I O
Departamen:- ::• COMPRA33 PMGP

Pesquisa realizada entre 19/01/2021 08:47:09 e 20/01/2021 16:19:27

Ica
imiti:Link-jade . :r) a Instrução Nonnativu Ne" 73 de 05 de Agosto de 2320, os preços constantes nesse relatório atendem
do AI. 5°. (o resultado da
! Ai I 2°, (Podai de Compras Governamentais - www.comprasgoverrialmentais.gov.bl,
:;erá a media dos preços obtidos), bem corno Inc. II el0 do Art. 5').

pelo usuário
,Método M:31ennático Aplicado; Menor dos preços obtldos - Preço calculado.corn base no menor detodoS os preços selecionados
Item

lo

_

0,5 de, Agasto de 202C)„ noArtlgo 34 A pesquisa de preços serà, mat riailzada em documento,

Ntwrn.viva
Vi.: /o(

conterá' INC ;V Método má temático 4 ,1:,:áo,:

;:11.!

l• AMf3ULÁNC!A TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4:
PREÇO ESTIMADO

:"...)UANTIDADE

f.;ompras

PERCENTUAL

PREÇO MÁXIMO

Identificação

órgão Público
MUNICIPAL. DE ITAMOGI

N°Pecjaa 4 i 2020

Data
Licitação

TOTAL

Preço

C ., /121202C

Li.ASG:95465.1
TTI RA •,11)NICIPA

•

::::IC.)3RADINI10

R$

Valo- uni tário

217.000,30

Pieço

`Órgão Público
E.ITURA MUNICIPAL. DE PIRACURUCA / (2 PREFEITURA MUNICIPAL. GE

L.

Identificação
N°1..icitacãc.):8',:;3997

Data
Licitação
:S:09/7070

Preço
RS 273.007.(:'.:

ES

hitário

223.000,0E
Menor dos Preços Obtidos: R$ 217.000,00

Valor Global:

RS 651.000,00

1

.

1f,

Detalhamento dos itens
4`<,4

;:;INIPLES REMOCAO

-" LANCIA -(

•

•
Percentual:

U0 lí...`C

eliaiel-IS e

Preço Máximo: ,

,

Média dos Preços Obtidos:1-1S ,) JOU C)
Observação

.n,/d^& Desci-'aa.
Eepeedoeieáo : Descritivo Veiculo: PICK UP Potencia Mínima 175 CV, Transmissão tipo manual 6 velocdades, f-elOS dianteiros a

:rseiro 3 tambor. traçie
1-.1e,

ec,raprin-iento lote:

'ag. peso ern ordena de marele 1,.":";.1",,C, 177G ke.
ininirno *2;a1-70 .17'". eaoaeidade de earca mínimo ';
ÃO
Trarisforrnacão
arnbeiâne.'3
confecc,00aco
.21P baa de fibra de aidoa
TR':.:a8FORMivo

ieas

;

o 1):::

cena .,::3Vanca para acionamento, medidas externas comprimenta mínimo 5,330, entre ,:ixe
arrealancia min mo 2.3.'0, tange,e de comLustível n-Árr.n•ia 75 i direç-ãc hid:aulice
tis • 022

• _1.!
aia:: aia e teto ein (PRFV) Fibra de ViCro; Piso antiderra a ante em fibra de vidro sem emendas para total higienização con: ilho
entdada e Salda da maca: Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro, Balcão com local para r-.
ern
amentos euporte para instalação de equipamentos; Iluminação interna em a El) 12 v: 02 tomadas inremas 2P+T 110 Voa. I
jetada
eao, de voltagem 400 Watts; 02 Tomada interna 12 Vcc, Sinalizador frontal ena barra linear com miram() de 05 lentes in
„1 • paiioarbe.natia. na orar vermelha. comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, minimo de 10 blocos diant
blecoe eseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no minimo :3 Watts e lente defletora em

!ai

:;..) modelo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veiculo parado, em desioca
efe
via) e em situec.:io de emergencia. funçac de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e

•

de aumentei gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acu
eivai) com amplikacor de no mínimo ' 00 W RMS de potência, (0. 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos. resposta de frequência de 30
•.; a 3000 ela. e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofaiante, Luzes de advertenc:
1-

sendo tres em cada taco e 02 na traseira: Maca retrátil com, comprimento superior a 1.90m co
eitai: nealattaais do veíci
cebeceira voltada para frente do veículo: com pés dobráveis. sistema escarnoteável; provida de roia:aios corfeccionacios em

resisreetes a oxidação, com pneus de borracna maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fecla
reale
emer,te .nvolantado das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a i:apida retirada e inserçãc
ima no com aartimento da viatura, com a a tilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da rn
r:ai a dentro e para fora do compartimento, podenco ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta anaca deve dispor de três

,:2 Seq,.1rança fiX():: à mesma, equipados com travas rápidas, que perr»itam eerfeita segurança e cesengate rápido, sem r;
pe; a a va ima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus a suportar neste ite
1C0 kg; Banco lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estotamentos em courvin de alta
ec.ie yiíri ino
(Jean :Assentos e encostos das costas individuais, Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade d
i 5 I tios, Cd:imo de oxigénio com capacidade de 15 litros; Régua de oxigênio de 33 pontas com fluxonaeaaa .1 aspirador 1
vidro corrediço, fixa
(violei-lio com válvula e manômetro em local de fácil visualização: 2:na janela na laterai
adia:,1;ecie
aior-actJ para melhor vedação e salda de agua: Vidros nas duas portas traseiras corri serigrafia e película opaca; Conian
completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta; Duas portas traseiras em flora com abertura lat
ee folha dupla, Um ventilador interno no teto da ambuláncia com proteção de cúpula de fibra, Um exaustor interno no teto da
com proteção de cúpula de fibra; Pintura externa na cor do veículo; Instalaçáo de 01 suporte para Soro e plasma fixa

•

eelaüstre; Balaústre fixado no teto, Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em aluminio; Sengraf ia pad
Ulálcla, Cavidade para comunicação com a cabine; Equipamento ops racional para gerei:ia:lamento de todo sistema elitr
AM:■
paciente. sem a necessidade
aa :Lancia. possibilitando o comando de dentro da cabine de motorista para o ambler,:e

.1..

; .ti.,

ii.i.,aàea

painel do veículo, controlando a carga da bateda. ligando e desligando iluraiaaçãc interria ligando e desligar

e.ntrada
iiaçáo ex: e: na nas laterais. e se-obas no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando ilUlnr,a,:à0
ligando tomadas '27vca/
e
des
aea-que', ::eando e desligando girofle.x, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando
12vec, trajetos através do GPS integrado, ligandoldesligando o ar condicionado no compartimento Co paciente e geren
urdo ri velocidade do mesmo "caso esteja disponível na arribulánc:a., com tela de no mínimo r. touch sor een, sistema operou&
onai Andi cid core função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex
i-i)ual Core 1.3 C.a-1z, merrona RAM mínimo de 5:2 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Maii 40e memória interna minim
ee Cií'a (memória externa expansível ate; 32 GB), com mínimo camera frontal e resolução de vídeo Fui' FALI Possui conec.tivida
ce com wafi. bluetooth e USB, Reproduz audio e vídeo em diversos formatos. acompanhando carregador de parede 1,0/220V, ca
riiegador veicular I 2V e cabo USB; Acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação éc.nica) conforme portaria 142 de 20/2
;Sil.")11,1teETRO, e Oertidão de adequação e legislação do trânsito (CAr Portaria DENATRAN 190/2005 que deverá corresponder e
..aarrieote ar.; h-1. - dele do veiculo ofertado na proposta comercial.

RS 217.000,00

l'i,•:(;o (Compras Governamentais) 1: Menor Preço
; 'u~w=

.'o2C

órgão: Pi-;;;EF-Ell ie RA MUNICIPAL DE FAMCGI

Data:

;

aa,

2

bj etc:

de um (011 veiculo COMpaCtO tipo passeio, e um (01) vetuie
conforme especificado no ANEXO deste Edital .

c i- içã o: AMBULÂNCIA - Item 2 - PICKUP 4X4 Potência Mirima Líquida 185 CV @3.600

Modalidade: Pregão EIetrõ's ur
SRP: NÃO
Identificação: N''Pregão:41 2020.Y

Tran'AMissão tipo manual 6 velecidades, freios dianteiros a disco caliper

flutuante e traserc a rancor tração 4x4, medicas externas comnrimento

>0 0,5 tre

fis .23

UASG•98457

Lote/Item:

superior ria 5,370, largura superor na 2,130. entre e.xc suociorha 3.00.
doi; ipr irento interno d ambulai .cia superior ria 2210. 'tanque de combus:ivel
superior

75 I, direçao hidraulid

'ido s 2,15770 R 15

A ierr.;,,d. i4() A. bater. a 1 2V - 73 Al'- rapacidade rie cama superior h" a ' .200 kg,
ordem cie marcha 1770 kg I-.):ESCRiT:V2 1)A TRANSPOP.MAÇÃO

Ata: Lir.k Ata
Adjudicação: 08,12/2020 1S ?;:l
Homologação: OS/12/202C
Fonte: ioiviriv.comprasocivern.amentais.o

::';escritiv.: Transformação Conferir dispc.)sto r:o Anexo I (Termo de
do editai.

ov.br

Quantidade: I
Unidade: Un d:Jcie
O

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

C . F-• J
3C.3 I

RS 21 7 OCC, "JC

OU I -O 3 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LIDA

Marca: -iEvROLET
CIIEVROLET
::i.:;crição: item 2- PIO <UP 4X4 Poté-ica Mínima Liquida 185 CV 4ii3.600 rpm. Transmissão tipo manual 6 velocidades. "reios dianteiros a oiscc
ro a tárnoo: :fação 4x4, medidas externas comprimento superior ha 5,370. largura superior há 2.133. entre eixo superior há 3.090, comoilnw,nio
•
superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 direção hidráulico ou elétrica, pneus radias 245/70 R 16 . Alternado!" 40 A, bateria
" iopacidacki ce carga superior há 1.200 xg, peso em ordem de marcha *1770 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Descritivo Transformação (..ort
•.i.
Ane:,o (Termo de Referência) do edital.

Telefone:
(62) 81&;3- 5:381

icreço:
:f.".RA

-."'e...;o

R$ 218 899,00

(Comi:4as Governamentais) 2: Menor Preço

Crgão: - - R1- 1:1'11 ...A. MUNICIPAL DE S3l..3FD!!\11-10 BA

Data:

Onjeto: l,;stc:al.-) de 01 (uma) AmbuIái:Liia (ve:Puio t,pc pick-up transformada em
baú em vibra de ...,;dm) para atender as necessidades da
(..,ecrelEir.a Municipal de Saúde.

SRP:
Identificação: WPregão.'.:322:20

c r ição: AMBULÂNCIA - AriniJancia. PICKUP 4X4 DIESEL. veiculo rovo, C KM.
:e:) mínimo de 2020/2020. combustível descI. cabine simples,
P.:Iu'nc;7 Mínima ijqç.iiCa 185 CV A.3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6
vi-locidades, freios dianteiros a disco capei' flutuante e traseiro a tambor. t."acão
4x4 medidas externas cumprimente .ripe' or há 5.370, largura superior há 2,130,
.":.1- c eixo superior ná 3.090. rodas (.e aço minimo are 1 6 . comprimento interno
ai-2...aricia superior há 2.320, tandue de combustivei superior há 75 I,

LASG:9E304O

Lotelltem:
Ata:

- "0 Ah i:‘ánapidacle de carga super or-la 1 200 kg, peso em Ordem

mard ,:., 1 770 xcj. C descritivo da transfprmdi:

ink Ata
711/20203X.)..c3

Adjudicação:

Homologação: :7/1 1 /2020

C;

Fonte, evvvw .comprasyovernameruls

edão1 iriraulica au eletdca, pneus radiais 245770 R 16 , Alternador 1 40 A,
"

/2C:)0

Modalidade: Pregão Fleta5,- ,..70

c.v. br

Quantidade: 1

::onsta no ,i4NEX(...; do Edital.

CatMat: 48518 - :=. ,ABULÁNCIA AMBULANCiA NOME

Unidade:

nidade
!i3A

PJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAI

MÜR COMERCIO DE MAQUINAS E VOCULOS EIRELI

3i

VALOR DA PROPOS1 A INA!

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Fj

Marca: ,"•;i
Fabricante: CHLVP0 .ET
CABINE SIMPLES 2 8
Modelo: 51')
Descrição: ;'ICKI JP 4/.4 DIESEL. Veicalo novo, '0•r•.1, ano/modelo rninimo de 2020/2020, combustível dreael. cabine simples. Potência ra(4uida a) LV'
tipo manual velocadacres. freios dianteiros a disco caliper fiuttian te e traseiro e tambor. :Facão 4 <4, medidas exiernae -.tomar unerr o a
J.,re.-;i-

•

ninimo aro 16 comerimerac interno :Ja ambulancia supenor ha
largJra aupenor h 2 130, ent-e e.xo superior há 3.090, rodas de aço 21
'rior •1 75 I, direção hidrauliaa ou elétrica. pneus radiais 245.170 R 16, Alterador 10 A, baleara 12V - 70 Ah, capacidade cre alroa ;
, : aa: :•;- • alarcha 1770 :<g. Traestormacão ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro com Isolamento termo — ac..estra•i Revesinwrll(::
". em ;PRFV) Abra de v dro; Piso antiderrapante Armário interno loca:izado na região superior em Ribra de Vidro; Ilamiração nate rat:
e- nas 2Pe1. 110 Vco; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada 'eterna 2 vce, 'dama sinalizadora lince; 1,00mt, 1,20rra inentada
e icr inteiriços t•tra,aa:••e em alumio:o pintura veta e.letrostática. sem cúpula ou partes plásticas na cobertura ou base. pantei-as reiterais
.- ri aarae
,e.e
LED super flux 51-rir dotados ce lentes colimadoras difueoras em plást eo de engenhara (pelica:bola:to)
ara; iate coar brocais modularea
••
caaitativamente por toda a extensão do equipamento sem deixar pontos cegos de lurnieoardade rean
,
aailieace
com
rearatencia
automotea
•
o não aodera ser apo'adc em suporte dc aço araoiaoc na fibra quando for esta a base de eusteertaa:
•r. a... e:a I..ra para e\;1- ar vibração. (berço pi
•csent,:.:::, em catalogo próprio espec:lico. , Luzes de advertência f.xeclas nas laterais 00 veículo. seaco Ires em cada lado e 02 na traseira, Mai .
•
ierariracieo superior a 1.90m com a cabecerra voltada para frente do veículo; com pés dobráveis sistema esaamoteavel: provida de rodiics er.aife
•
resistentes a oxidacao com pneus de borracha maciça e sistema de .-eree; com Trava 0 seapraaaa para evitar o fechamento involurear
-a 5

; et, arai .aa ca maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inse.rção da vitima no compartimento da viarune cera
retraçaa dos pers acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do eompartanento podendo ser mar -asea-e --,
te' .;: t::reaetaa
03.
Esta
reeca
Ceve dispor de três cintos de segurança fixos a. mesma. edurpados com travas itapidas. due permitam perfeita seuraar:::d
•
vitima. Deve ser pr ovida ae sistema de elevação ao tronco do paciente em eido meras •,1-5 graus e suportar neste -tem
•
; :ara 03 pessoas com cintos de segurança indivausl, estofarnentos em. couren de arta resrsteetaa, coro assentos e enceaua
cr'
fixacão
ce
um
cilindro
de
cxigen-o
com
capacidade
de
15
litros,
Cilindro
de
oxigénio
coo'
capacidade
de
15
laros;
Rehua
de
axiiee
':•uprate
cam fri»aa: ietro I aspirador / unadifecadcr. Rede de exigem com válvula e manômetro era locar de fácil visualização; Uma .ana'a aa ntc a.
.1 • a'
. • - mietiar , fixada sem borracha para melhor vedação e saída de agua; Vidros nas duas polas traseiras com serigralia e película opaca, Con;r:ntc een laica; e
-21 aate tr ricos, aois amortecedores sendo um em cada port.a. Duas pertas traseiras em fibra com aae-tura laterai de folia dupla. Um ventilador witerrie tur.
rrid na 0,),. dr,
,
ra1i...:ar ,r%3 ,-:orri proteção de cúpula de fibre. um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de ai .pala de fibra; Pintura PXT
embaixo.de todaa asi(ides
• t: aa. aia.; 'ao vms O i auoorte para Somo e plasma fixado no balaustre. Balaustre fixado no teto, Reforço fxado
-toa:The:do
da ne. .;jrataarcariráci Ambulância. Cavidade pais comunicação corri a cabine; Ar condicionacio para pdc.ente. Alarme sonoro de ré Acari
,:itacão
rcknica)
e
Cettidaa
de
adequação
e
legislação
do
trânsito
(0AT)
em
nome
do
Forneeecor,
ou
com
vinculo
com
o licitante, e.
de c,J1-áit3der
do
veiculo,
lavou
do
veicuto
praposto
com
desenhe
técnico
assinado
cor
engenheiro
vInc....:lado
a
licitante
quando
não
for
a prnpar. r'reie
r• iar;
aU mc cite Deisem ser apresentado laudos Lo sinalizador a)Atestado emitido por entidade cio led que cemorove que o produto Uri-rade na ocoS
e(' '3irtal'•;r3' em visual se enquadra na presente espec1ficação; b)Laudo emitido por entidade competente sue comprove que o sinalieedia
I: ! •
aleade a norma SAE 1575 (Society of Automotive Engineers) no que se refere aos ensaios contra coração, umidade, poeira, corrasão ore':neiee
er
:: Cd A.utornoi.ee Leit-ie•
• it ,:rio emitido peii entidade competente que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende a norma SAE J595 (Societ
,st".
•
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:. '!. r.'ço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

órgão: PREFEll URA MUNICIPAL. DE PIRACIiRUCA

Data:18/0cv20..?r,los. 3(,

P2IFE1.11.)Pai, MURO2iPA. Dl-.

Modalidade: Pregão

PIRACURI...CA
4x4- DIESEL - CABINE

Objeto: i,F.:.-.;;STRO DE PRECE) PARA AQUIS:CÃO DF

- VEICULO ZERO KM 1. RANS7ORMAI...il: CM ArIBULÂNCIA,

SRP: EM
Identificação: N'l reauça.8539ca:'

ESPECIFICAÇÕESIOESCRicACt, ?.r.pcA E DEMAIS CONDIÇÕES
Lote/Item: 111
TAL E SEUS ANEXOS.
Ata: Link Ata

ão: AM BULANCIA - PICKUP /1.X4 - D1ESEL - CABINE SIMPLES - Veiculo zeri:J K!,).

Adjudicação: 06i:10/2.020

'ias Líquida 185 CV 223.600 rpm, Transmissãk, capo manual Efrelors diantelros a drsco (.-raliper flutuante e traseiro a tambor ti-ação

Homologação: %TI0/202J 1 1.42

largura superior há 2,130.

..rnpr- urento super o'
44, o iad.cras externa s oc,

enlre eixo craperior há 8.000 dompurnento i:.re,rno dá ambulanda superior há
2.320,

1

:lue de combusIrvel supero: ná 75 I: direçae. nidráulica ou elet noa

Fonte:
Quantidade:
UF: PI

pneus 'odiais 245/70 R 16, Alternado!' 140 A, baterá DV - 70
conto/ao

carga st:ar:a-ror hal .700 <g, peso em c.s.rder.-1

1 ,_.criai-nerttr.) termo

confe.cd!onado em bat de fibra de a ,'e
l'eVe.'3,-.1Pleilt0 interno nas láerars
0v:

aos -.I•;:rrraparrte en-r'Ibra de vinco sem

(PRFV) Fibra: de \.':Oro:
para total ttrglenização com

co: fibra 255r-0 e: 'troca e' soda ."..ii•3rnaoa: APTL: ,..:: interno localizado na
no mc,.perior em Fibirt de \I-Jr-o.

PJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

MANJPA COMERCi0 DE EQUIPAMENTOS E i7 ERRAMENTAS BREU
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VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

: 3 nno infnmtacia
rThbriun.e não ir lormaco
4: - DIESEL. - 0A,BINESIMS - Veiculo Liam Km. PotenOaKnima Liquida 185 CV @3,600 r0m.Tr2insmissão tipo manual bvelocicuics. frc
oc ção: • 'ICKL3ii,
• uase,ro a tamoor,tracão 4x4 medidas exernscorflpr1rnento superior há 5,370,L'irgura superior há 2,130. entre eixoso per
flut, ,arle n•aufira ou eletricapneus !-adiais
stir)erior na7.22C. tanoue de combustível supericgha 75 I, dir
kg.DESCRIT1V0 L-.),fr,'"RANS1-'3RM.Ack1,1ran
de marcria
•
._
-:•
capaeidacecle
carga
superior
há
1.20(
, rnador40 A: 1:..;al.eria I 2V
• co, Revestimento ii.):er rio r2slaterais e teto epi (PRFV) E bn-t
•
f,bra devidro con: Isolamento
ninbulanciacenfecciorado em bau
;r
a paraentrada e sarda da maca. Armai O.nte: no
em Nbra devidro sem emendas para totaihigienização com trib..:
••
.torriada !rv e
ára de Vidro; Balcão com localpara medicamentos e suporte parainstalação de equipamentos:Ilumi:ação interna em LED 12 v 11,
a;liiv,irsor de voltagem 400 Watts; 32 i ornada Interna 12 Vcc; Sinalizaçãobarra com sirene eletrônica e 01 tom:Luzes de adverte citixadti$,
iento superior a 1.90rncom a cabeceira voltada para frente covelcuk:
icosendo três em ct,dalado e 07. na traseira, Maoa retratilcom comprin,
rnveis sistemaescarnoteavel; provida ce rocliziosconfeccionados em rnatenaisresistentes a oxidaçâo com pneus deborracna rracica e siszem,'
ci(t,
doei
':dicla,pro;etada
de
forma
a
qerniti
,
1:ano
o
pernasda
maca
quando
na
posição
este
da r::eguninca para evitar °fechamento :evolur,
cornpartimerto da viatora, com autilização de um sisterna cle retracãodos pés acionado peio próprio impulsoda maca pcirti rie - ti
Tici n,::,
Ici
podendo
serrranuseada por acenos urnn pessoa.Esta maca deve dispor de três cintosde sequra-ca ',X3S a freSnia.eCii.lipadrQ. ,'Co". •-:‘•
la ri,;-,..utimer•
el r•pe::
C.',.ft:pe:IM:arli perfeita segurança edesengate rápido, sem ilscos para avítima. Deve ser provida de amena deelevação do tronco do
sunnuar nesteitern peso im:nimo de I 00 kg, Bancolateral para 02 pessoas com erros desedurança iscivmduul, estotamentesem
comacsertos e encostos dos costasinciivductis; Suporte para fixação deum cilindro de oxigênio cc,mcapaciecide oe 15 iitn)s; etlindro
„. •la
,•:ic noa válvula ernánômetru en
d,¡:: 1 5 lirros,Regua de oxigénio de 6d pontas comfluxômetro / aspirador / umidificadonRede de oxigé
.z.:=•,;ão, Uma ;anela na lateralcom vidro corrediço fixada semborracha para melhor vedação e salda:ie. açus; Vidros nas duas porta strase:ra:=
¡ijr.t0 completo clefechadura, trincos, dos amortecedoressendo um em cada porta; Duas ponstraseiras em fibra. com abertura ia
i;lonaca. C,Y■
iladar
internono loto da ambulância com proteçãode cúpula de fihr ), Uru exausto terno no teto da ambulância com,:31VI oro UAB
• p2;,, li - ver
•
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•

•
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