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ANEXO I - (LOTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Av. Evandi Américo Comarela, 385 -  Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Pregão Eletrônico Nº 000025/2022

04/05/2022   09:00

002552/2022

Expedição: 18/04/2022

Processo:Modalidade/Nº:

Abertura:

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 01

00001

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 -sirene de ré -sensor de ré -adesivo de
caracterizacao de ambulancia em todasas portas.
garantia minima 12 meses

2,0UND00033850

2,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 02

00002

AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO TIPO
FURGAO - veículo furgão original de fábrica, 0 km,
adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não
inferior a 7 m³ no total. compr. total mín. 4.740 mm;
comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; al. int. mín.
do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com
todos os equip. de série não especificados e exigidos
pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria
será original, construída em aço. o painel elétrico
interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as
tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31
cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp.

1,0UND00037049
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de atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial ¬
deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas
no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base
estampada em alumino ou injetada em plástico em
modelo led. a iluminação ext. deverá contar com
holofote tipo farol articulado reg. manualmente na
parte traseira da carroceria, c/ acionamento
independente e foco direcional ajustável 180º na
vertical. deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo
barra linear ou em formato de arco ou similar, com
módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da
amb na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes
por minuto, quando acionado com lente injetada de
policarbonato. podendo utilizar um dos conceitos de
led; sirene de ré; sensor de ré; sinalizador acústico c/
amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc,
mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste
de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db
@13,8 vcc; sist. fixo de oxigênio (rede integrada):
contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em
suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo
confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou
capotamentos, possibilitando receber cilindros de
capacidade diferentes, equipado com válvula
pré¬regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na
região da bancada, deverá existir uma régua e
possuir: fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo
venturi, c/ roscas padrão abnt. conexões in/out
normatizadas pela abnt. a climatização do salão
deverá permitir o resfr/aquec.. o compart. do
motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar
condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser
fornecido original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado,
c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos
termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade
térmica deverá ser com mín. de 26.000 btus e unidade
condensadora de teto. maca retrátil, com no mín.
1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para
frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida
de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que
permitam perfeita segurança e desengate rápido.
acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2
pega¬mão no teto do salão de atendimento. ambos
posicionados próximos às bordas da maca, sentido
traseira¬frente do veículo. confeccionado em alumínio
de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos
de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal
do comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de
suporte de soro deslizável, devendo possuir 02
ganchos cada para frascos de soro. piso: deverá ser
resistente a tráfego pesado, revestido com material
tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência,
lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando
molhado. armário: armário em um só lado da viatura
(lado esquerdo). as portas devem ser dotadas de
trinco para impedir a abertura espontânea das
mesmas durante o deslocamento. deverá possuir um
armário tipo bancada para acomodação de
equipamentos com batente frontal de 50 mm, para
apoio de equipamentos e medicamentos, com
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de
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profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento
de vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto
por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros
laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do
governo federal; garantia mínima de 12 meses.

1,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 03

00003

VEICULO LEVE - : Veículo 1.0 total flex com 04
(quatro) portas, ano e modelo
2022, 0KM, cor branco ou cinza, com
ar-condicionado, Direção Hidráulica ou elétrica,
capacidade mínima de 115 cavalos, capacidade
mínima de 05 pessoas, câmbio de transmissão manual
de 05 machas, Fabricação nacional, 3 cilindros,
tração dianteira, freio ABS com EDB, suspensão
dianteira Mcpherson ou equivalente, molas dianteiras
helicoidal, suspensão traseira eixo de torção molas
helicoidal, capacidade do tanque de combustível
mínimo 44 litros, carga útil 350 kg acima, air-bags
frontal nos dois lados motorista e passageiro,
ar-condicionado, travas elétricas, alarme, vidros
dianteiros
elétricos, rodas de aço, aro 14 na traseira e dianteira,
insulfilme nos vidros, tanquecheio, emplacado em
nome da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

9,0UND00040751

9,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 04

00007

VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS COM ACESSIBILIDADE
A CADEIRANTE - Micro-ônibus rodoviário; na cor
branca; 0km; ano e modelo vigentes; adaptado para
transporte de passageiro com deficiência tipo
cadeirante e/ou locomoção reduzida, de acordo com
CONTRAN 316/09; capacidade de 20 a 24
passageiros sentados + 1 cadeirante + 1 motorista; ar
condicionado com condensadora no teto; sistema de
tv visível para todos, com kit multimídia; porta pacote;
porta do lado direito para embarque; equipamento de
acessibilidade em acordo com a ABNT NBR 15.320
com certificação INMETRO; janelas com vidros móveis
com guarnição; poltrona para motorista com
deslocamento lateral; poltronas dos passageiros
reclináveis e largura mínima de 875 mm revestida em
courvin; sinto de segurança abdominal para todas as
poltronas de passageiros e cinto de 3 pontos para o
motorista; tomada de ar no teto, com saída de
emergência acoplada; vidro vigia na traseira;
iluminação interna; motor a diesel s10 de no mínimo
150cv de potência e torque mínimo de 450nm (kgf.m);
injeção eletrônica; câmbio de no mínimo 5 marchas a
frente e 1 a ré; direção hidráulica ou elétrica; farol de
neblina; pistola de ar para limpeza interna; tacógrafo
original de fábrica; freios a ar com ABS; suspensão
dianteira com molas parabólicas ou trapezoidais e
amortecedores telescópicos; suspensão traseira com
molas parabólicas ou trapezoidais e amortecedores
telescópicos; pbt mínimo de 8T; tanque de combustível

1,0UND00040759
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com capacidade mínima de 150 litros; sirene de ré;
emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante; entrega na prefeitura de VNI com
tanque cheio; garantia de no mínimo 12 meses para o
veículo e dispositivo de acessibilidade.

1,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 05

00008

VEICULO TIPO MINIVAN 6 LUGARES + 1 -  Veiculo
tipo minivan 6+1, zero KM, ano modelo 2022, com
capacidade mínima de 7 lugares (6+1), com alarme
antifurto, com sistemas de freio ABS/EBD, com airbag
duplo, com ar-condicionado, direção elétrica ou
hidráulica, com transmissão manual ou automática,
mínimo 6 marchas, sendo 5 a frente e 1 a ré, com
motor mínimo 1,6, com kit multimídia, com travas
elétricas das portas e fechamento automático pela
chave, cor do veículo branco, garantia do fabricante,
tanque de combustível cheio, emplacado em nome da
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e
entregue na Prefeitura.

4,0UND00040095

4,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 06

00012

VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO COM
ACESSIBILIDADE - ônibus rodoviário; na cor branca;
0km; ano e modelo vigentes; adaptado para transporte
de passageiro com deficiência tipo cadeirante e/ou
locomoção reduzida, de acordo com contran 316/09;
capacidade mínima de 31 passageiros + 1 motorista +
1 auxiliar; ar condicionado com condensadora no teto
para passageiros e ar condicionado para motorista;
tomada 12v no painel; sistema de tv visível para
todos, com kit multimídia; porta pacote; porta do lado
direito para embarque; equipamento de acessibilidade
em acordo com a abnt nbr 15.320 com certificação
inmetro; parede total de separação; sanefa; janelas
com vidros móveis com guarnição; cortinas; poltrona
para motorista com amortecimento hidráulico,
ajustável e com encosto de cabeça; poltronas dos
passageiros reclináveis e largura mínima de 940mm
revestida em courvin; sinto de segurança abdominal
retráil para todas as poltronas de passageiros e cinto
retráil de 3 pontos para o motorista; saída de
emergência no teto e laterais; iluminação interna;
motor a diesel s10 de no mínimo 160cv de potência e
torque aproximado de 600nm (kgf.m); injeção
eletrônica; câmbio de no mínimo 5 marchas a frente e
1 a ré; direção hidráulica ou elétrica; farol de neblina;
pistola de ar para limpeza interna; tacógrafo original
de fábrica; freios a ar com abs ou freios a tambor
com acionamento pneumático; embreagem monodisco
a seco por acionamento hidráulico; suspensão
dianteira com molas parabólicas e amortecedores
telescópicos; suspensão traseira com molas
parabólicas e amortecedores telescópicos; pbt mínimo
de 9200kg; tanque de combustível com capacidade
mínima de 150 litros; sirene de ré; altura aproximada

1,0UND00041044
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interna de 1900mm; comprimento total aproximado de
9150mm; largura externa aproximada de 2320mm;
distância entre eixos aproximada de 4800mm;
emplacado em nome da prefeitura municipal de venda
nova do imigrante; entrega na prefeitura de vni com
tanque cheio; garantia de no mínimo 12 meses para o
veículo e dispositivo de acessibilidade.

1,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 07

00013

VEICULO TIPO PICK UP - Veículo ano e modelo
vigente, novo, 0km: tipo decarroceria, número de
portas 2, cilindrada (litros) 1.4, cilindro 4, combustível
flex,transmissão manual, numero de marchas 5 com 4
a frente e 1 a ré, traçãodianteira,   freios   dianteiros
disco   ventilado,   freios   traseiro   tambor,   freio
deestacionamento   manual,   suspensão   dianteira
independente   McPherson,suspenção mola dianteira
helicoidal, suspensão traseira eixo rígido,
suspensõesmolas   traseira   parabólicas   de   lamina
única,   direção   elétrica   ou   hidráulica,capacidade
do tanque de combustível mínimo 55 litros, carga útil
720kg, FreiosABS   com   EBD,   Airbag   duplo
(motorista   e   passageiro),   ar
condicionado,Computador de bordo, vidros elétricos,
Roda em chapa, aro 14 acima, cor branco,garantia do
fabricante, primeiro emplacamento em nome da
prefeitura, tanque decombustível cheio.

7,0UND00040760

7,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 08

00017

VEICULO TIPO VAN 14 + 01 LUGARES COM
ACESSIBILIDADE A CADEIRANTE - Veículo tipo van;
0km; ano e modelo vigente; lugares 14+1; com
dispositivo de poltrona móvel para acesso a
cadeirante; motorização mínimo 2.0; 4 cilindros a
diesel; motor com potência mínima de 130 CV; câmbio
manual de até 6 machas a frente e 1 a ré; tração
traseira; freio a disco nas 4 rodas; com abs; sistema
de controle de tração e de estabilidade; carroceria em
chapa de aço; com teto alto; iluminação interna; entre
eixo mínimo de 3665 MM; com dispositivos refletivos
de acordo com a resolução 316/2009; PBT mínimo de
4100 Kg; ar-condicionado para motorista e
passageiro; direção hidráulica; vidros elétricos na
dianteira; trava elétrica; alarme antifurto; bancos
reclináveis em tecido; encosto para cabeça; cinto de
segurança em todos os assentos; cor branca; 2
portas laterais dianteiras, 1 porta corrediça lateral, e 2
portas traseiras; air bag duplo; pneus com rodagem
mínima aro 16 sem câmara; tacógrafo; TV com kit
multimídia; sirene de ré; sensor de ré; vidros da porta
traseira com adesivos perfurados e arte passada
pela prefeitura; tanque de
combustível de no mínimo de 70 litros; emplacada no
nome da prefeitura e entregue na prefeitura Mun. de
Venda Nova do Imigrante, com tanque cheio; garantia
de no mínimo 12 meses para o veículo e dispositivo de

1,0UND00040758
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acessibilidade

1,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 09

00018

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 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.

1,0UND00039996

1,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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