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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01

Ítem Lote

00033850

AMBULANCIA GRANDE PORTE - AMBULANCIA MONTADA EM
VEICULO FURGAO 0 KM
ar condicionado no compartimento do motorista e do paciente (bau),
com as seguintes especificacoes: ano/modelo correspondente a data
da emissao da nota fiscal e da linha de producao comercial;  diesel;
potencia minima: 127 cv; ignição: eletronica digital incorporada ao
sistema de injecao, cambio e embreagem: transmissao: 05 a frente e 01
a re; tracao: dianteira ou traseira com ou sem juntas homocineticas;
embreagem: monodisco a seco, com mola a disco e comando
hidraulico; vidros eletricos; direcao: hidraulica; freios: hidraulico com
comando a pedal dianteiro: a disco ventilado; traseiro: a tambor; pneus
e rodas, no minimo: 205/65 r16 em aco estampado; suspensao:
dianteira: com rodas independentes, bracos oscilantes inferiores
transversais, com ou sem barra estabilizadora; traseira: com eixo rigido
e barra estabilizadora, amortecedores hidraulicos telescopios de duplo
efeito; duas poltronas na parte traseira, 02 cintos de fixacao, revestido
com plastico lavavel, sendo um fixo para o acompanhante e um movel
de 360° para o profissional de saude,  ambulancia simples com
colocacao de duas macas de aluminio retratil e articuladas, dois
colchoes revestidos com plastico lavaveis, janela lateral, revestimento
interno prfv(laterais,teto)e piso com revestido em passadeira de pvc
antiderrapante lavavel sem emendas , 02 suportes e 02 cilindros de
oxigenio ( minimo de 07 litros) com 02  fluxometros, 02 respiradores, 02
umidificadores , instalados na lateral esquerda do vao de carga,
suporte no teto para frasco com soro/plasma/sangue, armario lateral
para materiais hospitalares, conjunto sinalizador acustico tipo barra de
luzes e sirene eletronica, iluminacao interna em leds, abertura de
passagem entre o compartimento da cabine e a parte traseira( sem
porta divisoria) a programacao visual com símbolos - ambulancia- e -
estrela da vida -, certificado de seguranca veicular - imetro, adesivo de
caracterizacao de ambulancia em todas as portas. garantia minima 12
meses

245.000,001,00
245.000,0

00
UND00001 00001

Total do Lote:  245.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02

Ítem Lote

00039996

VEICULO TIPO VAN 20 + 01 LUGARES COM ACESSIBILIDADE A
CADEIRANTE
veiculo tipo van; ano/modelo vigente; lugares: 20 + 01 lugares; com
dispositivo de poltrona móvel para acesso a cadeirante; rampa;
motorização mínima de 2.0/litro, 04 cilindros, combustível oleo diesel
(comum ou s10), motor com potencia minima 160 cv; câmbio de no
mínimo 06 marchas; tração traseira; freios a disco nas 04 rodas com
abs, sistema de controle de tração e de estabilidade; carroceria em
chapa de aco com teto alto, entre eixo mínimo de 4325mm; pbt minimo
5000 kg; ar condicionado para motorista e passageiros, direção elétrica
ou hidráulica, vidros elétricos na dianteira, travas elétrica, alarme
anti-furto, bancos reclináveis em tecido, encosto para cabeca e cinto
de seguranca em todos os assentos; cor branca, 02 portas laterais
dianteiras; 01 porta corredica lateral e 02 portas traseiras, air bag
duplo; pneus com rodagem mínima aro 16 sem camara; tacografo; radio
cd/mp3 com auto falantes; vidros da porta traseira deverão vir com

626.000,002,00
313.000,0

00
UND00002 00002
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adesivos perfurado e arte repassada pela prefeitura; tanque de
combustivel minimo de 70 litros; carro deverá ser entregue na
prefeitura, com tanque cheio; garantia do fabricante e de no mínimo 12
meses.

Total do Lote:  626.000,00

Total do Fornecedor:  871.000,00

Total Geral:  871.000,00
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