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Fornecedor................................                                                
EndereçoNI NI NÃO INFORMADO  
MunicípioNÃO INFORMADO    EstadoNI

CPF/CNPJ00.000.000/0000-00  
Insc. Est.                    

Devolução Proposta Abertura de Envelopes Condição de Pagamento
25/07/2019 10:00:00 25/07/2019 10:00:00

Item Objeto de LicitaçãoUn.Quant. Marca Preço Unit. Preço Total
UN11 1.60.07.0065-6

AMBULÂNCIA UTI   - PINTURA BRANCA   -  GARANTIA DE FABRICA.
Pré-disposição para rádio Ar quentePortas traseiras dupla sem vidros com abertura 180º Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine
Grade divisória de carga atrás do assento do condutor Caixa de câmbio de 6 marchas no painelAir bag duplo Tanque de combustível de 100 litros
Freios ABS Roda aro 16”Protetor de cárter do motor e da caixa de cambio Estepe externo (localizado na parte traseira, abaixo do motor
Direção hidráulica Vidros e travas elétricasAr condicionado Retrovisores elétricos

1. Revestimento interno em material lavável na cor branca em moldes de ABS com isolação termo e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns e superfícies hospitalares.
2. Revestimento do piso em material antiderrapante e de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização comuns a superfícies hospitalares.
3. Fornecimento e instalação de divisória original com passagem para cabine, COM BANCO INDIVIDUAL DE 1 LUGAR.4. Fornecimento e instalação de paga mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com 3 pontos de fixação de teto.
5. Fornecimento e instalação de uma janela na porta corrediça com jateamento e adesivagem.6. Fornecimento e instalação dos vidros traseiros om jateamento nos vidros e adesivagem.
7. Fornecimento e instalação de seis lanternas de sinalização nas laterais externas do veiculo (sendo 02 luminárias intermitentes brancas e 04 vermelhas (âmbar)).
8. Fornecimento e instalação de um exaustor com sistema de troca de ar e ventilação interna.9. Fornecimento e instalação de uma maca retrátil (1,80m)
10. Fornecimento e instalação de um banco baú com assento e encosto para três acompanhantes em espuma rígida, com três cintos de segurança retrateis.
11. Fornecimento e instalação de um armário em dois módulos na lateral esquerda do veiculo, com portas deslizantes em acrílico, balcão com três gavetas porta objetos, compartimento para dois cilindros e uma prancha de coluna.
12. Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento em formica texturizada tipo porta pacotes (somente para versão teto alto).13. Fornecimento e instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros.
14. Fornecimento e instalação de uma lixeira plástica embutida na lateral do banco baú.15. Fornecimento e instalação de um aspirador com frasco.
16. Fornecimento e instalação de um umidificador.17. Fornecimento e instalação de um suporte de sangue e soro móvel (boa qualidade).
18. Fornecimento e instalação de um painel para parte elétrica com 2 pontos de 12 v e três de 110v, instalado no armário lateral esquerdo (4 tomada externa  4 tomadas de saída USB)
19. Fornecimento e instalação de uma bateria auxiliar 95 apm.20. Fornecimento e instalação de um inversor de 1000W
21. Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico visual do tipo barra de 110 w de 4 tons.22. Fornecimento e instalação de adesivos para AMBULANCIA PADRAO (Prefeitura com brasão).
23. Fornecimento e instalação de uma luz de embarque traseiro.24. Fornecimento e instalação da pare elétrica com cabos superdimensionados e anti-chamas que não emanam gases e disjuntores individuais 
para cada instalação elétrica.25. Cadastro no sistema RENAVAM (documento necessário para documentação de veiculo)
26. Fornecimento e instalação de luz intermitente na porta traseira (par) NA COR VERMELHA.27. Fornecimento e instalação do Banco giratório para enfermeiro instalado na cabeceira da maca de cintos de segurança.
28. Fornecimento e instalação de uma prancha longa de madeira.
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29. Teto alto30. Ar condicionado no salão (paciente) e cabine.
31. Fornecimento   e instalação de desfibrilador + monitor + bomba infusão + ventilador mecânico.32. Régua de O2 com mínimo 3 bicos.
33. Adesivagem34. Documentos

PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO FICHA: 275
VINCULO: 01.310.000

Nota :

ALUMÍNIO/SP, 16 de julho de 2019

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALIDADE DA PROPOSTA: ________________
PRAZO DE ENTREGA: ____________________

VALOR TOTAL: __________________

RECEBI A VIA ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
Fornecedor ................................                                                
Modalidade 11 - PREGÃO PRESENCIAL - 12/2019

Número 12/2019

ALUMÍNIO/SP, 16 de julho de 2019

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR


