RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
RUA RUBERT, 900
CNPJ: 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
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Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:

Número:

Cidade:

Insc. Estadual:

UF:
Fone:

Validade da Proposta:60 dias
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item Sub.
Item
1

Qtde.
1,00

Unid.

Descrição

UN

Caminhão 6x2, equipado com caçamba
basculante novo, zero quilômetro, ano de
fabricação mínimo 2018, de fabricação
nacional, com as seguintes características
mínimas:
a)
Motor turbo diesel de no mínimo
230 CV de potência.
b)
Caçamba Basculante com
capacidade de no mínimo 12m3, com
dimensões mínimas de
4800cmx2500cmx1050cm, com dois cilindros
hidráulicos completos, com acionamento de
dentro da cabine.
c)
Cabine em aço estampado, com ar
condicionado, rádio AM/FM e USB.
d)
PBT mínimo de: 23.000kg e CMT
mínimo 32.000kg.
e)
Tacógrafo e demais equipamentos
de segurança exigidos pela lei..
f)
Para choques nos padrões da
legislação em vigor.

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

Valor de Referência: 305.000,00000

Em,

____/____/______

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor
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Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:

Número:

Cidade:

Insc. Estadual:

UF:
Fone:

Validade da Proposta:60 dias
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item Sub.
Item
2

Qtde.
1,00

Em,

Unid.

Descrição

UN

Veículo Furgão Transformado Ambulância teto
alto, nova, zero quilômetro, ano de fabricação
mínimo 2018, com as seguintes características
mínimas:
a)
Motor turbo diesel de no mínimo
125 CV de potência.
b)
Ar condicionado quente /frio, caixa
evaporadora no ambiente traseiro c/resistência
a impactos e a vibrações, com núcleo de
refrigeração com potência de 30.000 BTU’s,
no compartimento (salão atendimento).
c)
Grafismo externo com faixa em
ambos às lateriais de 20cm de altura na cor
laranja, “MBULÂNCIA” vazada, deverá ter
uma cruz da vida em azul com bordas de 2 cm
em cinza de 55cm de altura. As inscrições com
o nome do Município será na cor preta com
11cm de altura. Na traseira deve ser colocada
cruz da vida em azul de 55cm de altura e uma
faixa laranja de 20cm de altura, na parte
superior do veículo iniciando de uma porta até
o final da outra porá com a inscrição
“AMBULÂNCIA” vazada e no capô frontal
deverá ser colocado o letriro
“AMBULÂNCIA” no tamanho de 12cm de
altura na letra em recorte de forma espelhada
em laranja com curvatura de 5cm para baixo,
com uma faixa de 6cm, na extremidade inferior
do capô acompanhando a curvatura do mesmo
e com uma cruz azul com borda cinza de 1cm,
com 25cm de altura;
d)
Rodas com bitola mínima 16”;
e)
Direção hidráulica ou elétrica;
f)
Freios ABS;
g)
Air Bag motorista;
h)
Rádio CD/MP3;
i)
Revestimento interno (laterais e
teto) termo acústico com material resistente aos
processos de lavagem, limpeza e desinfecção
comuns a superfícies hospitalares;
j)
Assoalho revestido com manta
vinílica c/película poliuretano ultra resistente,
resistente ao trafego e anti escorregadio;
k)
Maca retrátil removível, suportando

____/____/______

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor
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Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:

Número:

Cidade:

Insc. Estadual:

UF:
Fone:

Validade da Proposta:60 dias
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item Sub.
Item

Qtde.

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

no mínimo pacientes com 180kg, com cintos
de segurança e sistema de fixação no piso, com
colchonete em espuma revestido em material
sintético impermeável;
l)
Poltrona socorrista estofada e com
cinto de segurança;
m)
Equipamento de comunicação
veicular instalado no painel do veículo com
antena externa de comunicação;
n)
Armário aéreo revestido em fórmica
e portas de correr, comprimento mínimo 1,00m
e 0,30m de profundidade e de altura;
o)
Banco estofado de no mínimo 2
lugares tipo baú com cintos de segurança;
p)
Corrimão no teto;
q)
Janelas de correr no salão de
atendimento;
r)
Suporte escamoteável no teto para
soro e sangue;
s)
Régua de oxigênio de 3 pontos com
(fluxometro, aspirador e umificador).
t)
Suporte para cilindro de oxigênio
de 40 litros.
u)
Cilindro de oxigênio 40 litros, com
suporte, válvula e manômetro.
v)
Prancha de imobilização longa.
w)
Sinalização acústica e luminosa de
emergência tipo barra linear LED, na cor
vermelha, instalado no teto da cabine.
x)
Luminárias internas de no mínimo
duas embutidas no teto, com no mínimo 50
LED’s, no compartimento do paciente.
y)
Extintor de PQS com suporte.
z)
Certidão de adequação e legislação
do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN,
referente a marca e modelo do veículo
ofertado, da empresa que fará a transformação
do veículo furgão em ambulância.
aa)
Certidão de registro de responsável
(engº mec. Responsável da empresa
transformadora).
bb)
Atestado de capacidade técnica da
empresa transformadora emitido por pessoa

Em,

____/____/______

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor
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Endereço:
CNPJ:
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Número:
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Fone:
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Item Sub.
Item

Qtde.

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado na entidade
profissional competente.
Valor de Referência: 192.500,00000

TOTAL

Em,

____/____/______

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

