PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 51/2017 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

26/05/2017

Processo Licitatório:
Data do Processo:

63/2017
26/05/2017

ANEXO VII

Folha: 1/2

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 14/06/2017).
Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ / CPF:
Validade da Proposta:

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Estado:
Telefone:
.............
..........................................
Inscrição Estadual: ............................................................. Fax:
..........................................
............................................................................ Prazo Entrega/Exec.: ............................................................. Condições de Pagamento: ..........................................
............................................................................
............................................................................

Item

Código

Unid

1

5060521

UN

Especificação

Quantidade

Veículo ambulância tipo A - veículo automotor destinado ao transporte em decúbito
horizontal de passageiros que não apresentam risco de vida, para remoções simples.
Veículo o Km, combustível: flex, com 2 (duas) portas dianteiras laterais e 2 (duas)
porta traseira com abertura em 2 (duas) folhas; motor de no mínimo 1.4cc; com
potência mínima de 85CV na gasolina; injeção eletrônica; tanque de combustível com
capacidade mínima de 52 litros; transmissão manual de 5 marchas à frente e 1 à ré;
freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; capacidade de carga de no mínimo
650kg; rodas de aço de no mínimo aro 14"; equipado com: ar condicionado; direção
hidráulica; retrovisores externos nos dois lados do veículo; freios ABS nas 4 (quatro)
rodas; Air Bag duplo frontal (motorista e passageiro); Equipado como Ambulância
simples remoção, contendo os seguintes itens mínimos: Isolamento térmo acústico de
alta densidade nas laterais e teto (interior) do veículo / Piso confeccionado em material
antiderrapante e lavável / Revestimento interno total (laterais e teto) confeccionado em
MADEFIBRA ULTRA/ Janela lateral corrediça (lado passageiro) com vidro opaco e
corrediço / Divisória interna para isolamento da cabine do motorista/paciente com
janela de comunicação corrediça / Caixa de saída de Ar Condicionado (ambiente do
paciente) / Armário aéreo pequeno fixado na lateral superior, confeccionado em
MADEFIBRA ULTRA com portas em acrílico / Maca retrátil confeccionada em alumino
com colchonete revestido em courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com
capacidade para 180Kg / Suporte para cilindro de oxigênio / Suporte para soro/plasma
/ Iluminação interna total com lâmpadas fluorescentes / Banco lateral com capacidade
para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança / Sinalizador acústico visual
tipo barra fixado sobre a testa frontal (teto) do veículo com sirene eletrônica de 06
(seis) tons e lâmpadas de LED com 360 de visão / Rádio UHF/VHF com no mínimo 4
canais / Adesivos padrão ambulância SR / Homologação DENATRAN tapetes de

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

1,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Preço Total

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 51/2017 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

26/05/2017

Processo Licitatório:
Data do Processo:

63/2017
26/05/2017

ANEXO VII
Item
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canais / Adesivos padrão ambulância SR / Homologação DENATRAN tapetes de
borracha; protetor de cárter; com no mínimo 1 (um) ano de garantia total; o veiculo
deverá ser fornecido por um concessionário autorizado pelo fabricante do veículo ou
pelo próprio fabricante do veículo e com os demais equipamentos de série e os
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. (05-06-0521)

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Quantidade

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 2/2
Preço Total

