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Item Objeto de LicitaçãoUn.Quant. Marca Preço Unit. Preço Total
UN11 1.60.07.0060-5

AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2017 MODELO 2018
Veiculo ambulância para simples remoção com potencia mínima 95cv, Cilindrada mínima 1,389cm³, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, para-choques pintados na cor do veículo, alerta sonoro de faróis ligados, 
Banco do motorista com regulagem de altura, roda de aço aro 15'', direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos os itens originais de fabrica.
          DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃOTransformação confeccionado internamente em material totalmente lavável (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) com comprimento interno 
mínimo de 2.00 metros; divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; piso antiderrapante em fibra de vidro contendo no mínimo 2,00 metros; iluminação Interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão 
ambulância; suporte para soro e plasma; maca retrátil com comprimento superior á 1.90m sendo vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação da maca; suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na região superior do teto do veiculo; banco 
lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança; suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; 
manômetro; rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (Padrão do ministério da Saúde); pintura externa na cor do veiculo; conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; 
sinalizador em barra com sirene de um tom; ventilador interno; exaustor interno; pelica opaca na cor branca; tampa traseira com abertura na vertical, vidro traseiro e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, Ar condicionado 
para paciente, Alarme sonoro de ré.Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias, iluminação interna e externa, sinalização 
sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da ambulância.

UN12 1.60.07.0061-3
AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA 
ANO 2017 MODELO 2018Veiculo ambulância para simples remoção com potencia mínima 95cv, Cilindrada mínima 1,389cm³, cintos de segurança dianteiros com pré-
tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, para-choques pintados na cor do veículo, alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com regulagem de altura, roda de aço aro 15'', direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos os itens originais de fabrica.
                                                    DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO
Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) com comprimento interno mínimo de 2.00 metros; divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; piso antiderrapante em fibra de vidro 
contendo no mínimo 2,00 metros; iluminação Interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância; suporte para soro e plasma; maca retrátil com comprimento superior á 1.90m sendo vedado o deslocamento do banco do 
passageiro para instalação da maca; suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na região superior do teto do veiculo; banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança; suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade 
de 1m³ / 3 litros; cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro; rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; revestimento interno em fibra de vidro na cor branca 
(Padrão do ministério da Saúde); pintura externa na cor do veiculo; conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; sinalizador em barra com sirene de um tom; ventilador interno; exaustor interno; pelica opaca na cor branca; tampa traseira com abertura na 
vertical, vidro traseiro e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, DEA (Desfibrilador externo automático),  Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré, Mochila de resgate completa .Equipamento operacional 
para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 
110v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da ambulância.
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Recurso de Emenda parlamentar : Objeto AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA
 Valor R$ 78.500,00-  Deputada  Maria Lucia Amary
A Unidade Assistida : Centro de Saúde da Vila Paulo Dias
FICHA: 479
VÍNCULO: 05.310.0000 / Recurso de Emenda parlamentar : Objeto AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 
 Valor R$ 100.000,00-  Deputado João Caramez
A Unidade Assistida : Centro de Saúde da Vila Paulo Dias
FICHA: 479
VÍNCULO: 05.310.0000

Nota :

ALUMÍNIO/SP, 17 de julho de 2018

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALIDADE DA PROPOSTA: ________________
PRAZO DE ENTREGA: ____________________

VALOR TOTAL: __________________

RECEBI A VIA ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
Fornecedor ................................                                                
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ALUMÍNIO/SP, 17 de julho de 2018

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR


