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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 25/05/2022 16:23:44  (IP: 177.152.12.2)Relatório gerado no dia 25/05/2022 16:23:44  (IP: 177.152.12.2)

Média dos Preços Obtidos: R$ 289.377,22Mediana dos Preços Obtidos: R$ 301.885,65

Relatório de Cotação: Cotação Ambulância UTI

Pesquisa realizada entre 25/05/2022 16:14:57 e 25/05/2022 16:21:34Pesquisa realizada entre 25/05/2022 16:14:57 e 25/05/2022 16:21:34

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: ambulancia,furgao longo,teto alto,para uti

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

3 / 12 1 R$ 289.377,22 (un) - R$ 289.377,22 R$ 289.377,22

PreçoPreço

PúblicoPúblico
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS

CAMPOS DE CIMA DA SERRA

0001/2022 24/02/2022 R$ 301.885,65

2 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS

CAMPOS DE CIMA DA SERRA

0001/2022 24/02/2022 R$ 302.346,00

3 MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA 0009/2021 15/12/2021 R$ 263.900,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 289.377,22R$ 289.377,22

Valor Global:Valor Global:   R$ 289.377,22R$ 289.377,22

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) ambulancia...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item
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Item 1: ambulancia,furgao longo,teto alto,para uti

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 301.885,65R$ 301.885,65

Órgão:Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA

REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA

Objeto:Objeto: Aquisição Compartilhada de Veículos Automotores

Descrição:Descrição: Veículo tipo ambulância de simples remoção, modelo furgão original, zeroVeículo tipo ambulância de simples remoção, modelo furgão original, zero

Km, ano/modelo 2022 ou superior com as seguintes característicasKm, ano/modelo 2022 ou superior com as seguintes características

mínimas: teto alto, mínimas: teto alto, cor branca, 0 km, motor mínimo 2.0, com potenciacor branca, 0 km, motor mínimo 2.0, com potencia

mínima de 125 cv, movido a óleo diesel, câmbio mínima de 125 cv, movido a óleo diesel, câmbio - Veículo tipo ambulância de

simples remoção, modelo furgão original, zero Km, ano/modelo 2022 ou superior

com as seguintes características mínimas: teto alto, cor branca, 0 km, motor

mínimo 2.0, com potencia mínima de 125 cv, movido a óleo diesel, câmbio

manual de no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar condicionado

para cabine do motorista original do fabricante do veículo, banco do motorista

com regulagem de altura e distância, direção hidráulica ou elétrica, conjunto

elétrico original do fabricante do veículo contendo (vidros elétricos das portas

dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos),

Freios ABS, Air Bag duplo, divisória entre cabine do motorista e compartimento

traseiro com janela corrediça de comunicação, capacidade volumétrica do

compartimento de carga de no mínimo 10,5m³, comprimento do compartimento

de carga de no mínimo 3100mm, altura do compartimento de carga de no

mínimo 1850mm, tração dianteira ou traseira, rodas de aço, minimo aro 16’ com

pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, portas traseiras com abertura

em 2 folhas, pelicula solar para os vidros laterais da cabine. Rádio AM/FM/USB

com antena a alto falantes e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação

vigente no País. Veiculo emplacado e licenciado, com primeiro registro em nome

do municipio. TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICAS: AR CONDICIONADO: Instalação de extensão do ar

condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o

compartimento do paciente com capacidade mínima de 38.000 btus;

REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas e teto devera~o ser revestidas

chapas de fibra de fidro ou em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com

espessura mi´nima de 3mm, já moldadas com formato interno da carroceria,

estando em conformidade com a Resoluc¸a~o do Contran Nº 498, de 29 de Julho

de 2014. As caixas de rodas se expostas devera~o possuir revestimento

conforme descrito acima. Deverá ser apresentado junto a proposta de preços

final ensaio realizado por laboratório credenciado ao Inmetro de que o

revestimento interno apresenta velocidade de queima inferior ao valor ma´ximo

especificado de 100 mm/min na Resoluc¸a~o N° 498/2014, do Conselho

Nacional de Tra^nsito – CONTRAN sob pena de desclassificação da proposta.

Deverá ser feito isolamento termo acústica de todas as laterais e teto do veículo

em isopor tipo P2 de alta densidade; REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento

do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 10mm de

espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante,

com 02 mm de espessura, inteiriça e se emendas com acabamentos nas portas

em perfis de alumínio. JANELAS: Instalação de janela na porta lateral corrediça

com vidros jateados ou com adesivos brancos. Janela de comunicação na

divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente. Dois vidros

fixos jateados ou com adesivos brancos nas portas traseiras EXAUSTOR 12

VOLTS: Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do

veículo próximo à maca. ILUMINACAO INTERNA: Instalação de 06 luminárias

com no mínimo 108 leds, deverá possuir duas intensidades. POLTRONAS:

Data:Data: 24/02/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) -

Registro de Pre

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 0001/2022

Lote/Item:Lote/Item: 12/1

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 24/02/2022 14:23

Fonte:Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RS

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 289.377,22 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 289.377,22 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 289.377,22

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade ambulancia, tipo furgao longo, teto alto, para uti, preferencialmente de fabricacao nacional e do anocorrente, motor a diesel, com p

otencia minima de 130cv, direcao hidraulica, na cor branca, sinalizador de emergencia com sinalizacao visual e acustica, porta int

erna da cabine do motorista para salao de atendimento, 01 porta lateral corredica com janela deslizante, porta traseira com 02 fol

has, reforcada, com vidros opacos, altura interna minima de 1,88m, reveestimento interno lavavel em abs, com isolamento termico

e acustico nas laterais e teto, piso em material antiderrapante de alta resistencia, no minino 04 luminarias em led, com ar condicio

nado, maca retratil com colchonete, banco bau com assento e encosto com capacidade para 03 pessoas, suporte para soro, sang

ue e bomba de infusao, pega mao em aluminio, prancha, lixeira embutida,instalacao eletrica para suportar todos os equipamentos,

de acordo com legislacao vigente
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com no mínimo 108 leds, deverá possuir duas intensidades. POLTRONAS:

Instalação de uma poltrona, com revestimento em courvin na cor verde claro,

com cinto de segurança no mínimo abdominal, posicionada na cabeceira da

maca. Na lateral direita deverá ser instalado 01 banco baú com capacidade para

no mínimo 3 pessoas sentadas, com assento, encosto e cabeceira revestidos em

courvin na cor verde claro, com cintos de segurança no mínimo abdominal, lixeira

a ser acessada através de uma porta localizada na lateral direita do banco.

Todos os bancos devem possuir formato ergonômico e devem ser individuais. O

banco baú deverá ter os cantos arredondados em perfil de alumínio extrusado, e

acabamentos em perfil T emborrachado. Não poderá haver cantos vivos.

ARMARIOS: Armário aéreo instalado na lateral esquerda medindo

aproximadamente 2,7m, com no mínimo 01 divisória interna, portas de correr em

acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea

durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser arredondadas em

perfil de alumínio extrusado e acabamentos em perfil emborrachado PAINEL DE

ELÉTRICO: O Painel elétrico deverá possuir os interruptores para acionamento

das luminárias internas e farol de embarque. Deverá possuir no mínimo 02

tomadas (2pt + t) de 12v. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: 01 suportes

para cilindros de oxigênio de no mínimo 3,5m3, com cintas tipo catracas

firmemente presos a carroceria do veiculo. Vedada a fixação através de rebites.

CILINDRO DE OXIGENIO: Deverá ser fornecido 01 Cilindro de no mínimo 3,5 m3

para oxigênio, fixado em suporte especifico para o mesmo. Interligado a régua

tripla através de mangueira para O2. EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de

oxigenação composto de válvula red. ligado aos cilindros de oxigênio, régua tripla

de oxigenação instalada na lateral esquerda, 01 mangueira trançadas de O2

ligando a régua ao cilindro, com fluxometro, frasco aspirador, manômetro,

umidificador com mascara de O2. Deverá ser apresentado junto a proposta de

preços registro na Anvisa dos itens que compõe o sistema de oxigenação.

(válvula redutora, mangueiras O2, circuito O2, fluxometro, aspirador, manômetro,

umidificador, mascara). CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE: Instalação

de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de

fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto

do veiculo. Suporte de soro e sangue com 02 ganchos e velcros para prender o

soro, instalado no corrimão. MACA RETRÁTIL: Maca retrátil contendo rodízios

com banda emborrachada e sistema de freios com diâmetro de no mínimo

127mm, respaldo ajustável com no mínimo 6 posições reclinável, Capacidade de

carga estática de no mínimo 300kg e carga dinâmica de no mínimo 150kg,

Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe em polímeros, Alças laterais

basculantes com sistema de fechamento automático, colchonete revestido em

material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, cintos de

segurança automático que impede quedas acidentais, Largura total de no

mínimo 606mm, peso bruto de no mínimo 30 kg. Sistema de travamento da

maca ao vei´culo: Deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema

central de fixac¸a~o esta´vel, com sistema de engate ra´pido de fa´cil acesso e

manipulac¸a~o. Este sistema deve fixar a maca com rodas modelo 2 a`

carroc¸aria do vei´culo de resgate, sem a necessidade de caneleta guia ou

plataforma no interior do vei´culo. Deve possuir um guia frontal para permitir o

perfeito acoplamento da maca e batentes frontais com resiste^ncia para

suportar o impacto da maca no momento de coloca´-la no interior do vei´culo ou

em caso de acidente. O material utilizado no sistema de travamento pode ser de

alumi´nio ou ac¸o, desde que atenda os limites mi´nimos de resiste^ncia e

seguranc¸a. Deverá possuir garantia de fábrica de no mínimo 02 anos. Deverão

ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da

maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés

da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. Deverá ser

apresentado junto ao envelope Proposta de Preços final os seguintes

documentos: - Registro da ANVISA da maca retrátil; - Ensaio realizado por

laboratório(cópia autenticada em cartório ou original) comprovando que: o

equipamento suporta uma carga de no mínimo 500 kg, distribui´da de forma

uniforme em toda sua estrutura; o sistema de retenção da maca suporta uma

carga de no mínimo 1000 kgf quando tracionado em sentido vertical, frontal e

lateral; o dispositivo de fixação e ancoragem da maca atende a norma

internacional AMD STD 004. PRANCHA DE IMOBILIZACAO: Fornecimento de

prancha de imobilização adulto, confeccionada em polietileno que deverá ser

instalada no suporte localizado no balcão inferior esquerdo. 01 imobilizador de

cabeça adulto. FAROIS DE EMBARQUE: Instalação de 01 farolete direcionável de

embarque sob as portas traseiras, com no mínimo 12 leds de 1 watts.
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SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL: Sinalizador Visual: O sinalizador visual

principal do tipo barra em formato de arco, com comprimento mínimo de 1.000

mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e

altura mínima de 60 mm e máxima de 100 mm. O sinalizador deve contar com

base em alumínio em perfil extrudado e ABS injetado na cor preta. Sobre a base

deve ser montada uma cúpula injetada em policarbonato não reciclado,

translúcido na cor rubi, resistente a impactos, descoloração e com proteção UV

integrada à matéria prima, sendo proibido vernizes para esta proteção. O

sinalizador visual deve ser composto por no mínimo 09 conjuntos luminosos

cada conjunto com no mínimo 4 LEDs vermelhos de potência mínima de 0,5 W

cada, dotados de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência

automotiva e alta visibilidade, distribuídos equitativamente por toda a extensão

frontal e lateral da barra, permitindo visualização de 180º. Sirene integrada ao

sinalizador com potência de 50W e pressão sonora mínima de 113dB @ 1m.

Unidade sonofletora integrada ao corpo do sinalizador com corneta formato pé

de pato. O sistema deverá possuir circuito eletrônico que gerenciará a corrente

elétrica aplicada nos LEDs, mantendo-a constante, devendo garantir também a

intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veículo esteja desligado ou em

baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O

consumo médio da barra, nas funções usuais, deverá ser no máximo de 5

Amperes. A licitante, juntamente com a proposta de preços final, deverá

apresentar certificado de conformidade ou ensaio realizado em laboratório, que

comprove que o sistema de sinalização visual a ser fornecido atende as

seguintes normas, em suas respectivas últimas edições: SAE J575 - sinalizador

visual SAE J595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual SAE J578 - sinalizador

visual SAE J845 – classe 1A vermelho - sinalizador visual Sinalizador acústico: O

Sinalizador Acústico é composto por Sirene com mínimo de três sons contínuos,

sendo Wail, Yelp e Pierce Driver (alto-falante): O Driver (alto-falante) deve ser

específico para utilização em veículos de emergência e viaturas policiais, sendo

vedada a utilização de drivers confeccionadas para aplicação musicais e/ou

aplicações de megafone para marketing. O Driver (alto-falante) deve ser capaz de

fornecer pelo menos 113 dB @ 1m. Esta capacidade é fundamental para a

viatura ser ouvida por outros motoristas e ter seu direito de passagem

assegurado, por isso ela deve ser aferida na aprovação do protótipo, caso haja, e

aleatoriamente em parte dos veículos, na entrega do lote fornecido. Controle e

acionamento: A sirene deve possuir acionamento através de 02 (duas) chaves,

sendo 01 (uma) de dois estágios para acionamento da sinalização visual, do tipo

liga/desliga (ON/OFF), e 01 (uma) momentânea para acionamento da sirene,

instaladas no painel do veículo sempre possibilitando sua operação por ambos

os ocupantes da cabina. PRESCRIÇÕES DIVERSAS Veículos equipados com

transceptores: O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou

qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores

(rádios). O sistema deverá ser imune a RFI (rádio frequência Interferência),

especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo

mensagens ou dados. Gerenciamento de Energia: Os equipamentos deverão

possuir sistema de gerenciamento de energia, medindo a carga da bateria

quando o veículo estiver com o motor desligado e desligando os sinalizadores se

necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis

falhas no acionamento do motor. Os equipamentos formadores do sistema

deverão possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de

tensão e transientes. ILUMINAÇÃO EXTERNA: Deverá ser instalado um conjunto

de sequenciais externas (08 luminárias de 36 leds de alta eficiência sendo 03 em

cada lateral e duas na traseira do veículo. Nas laterais, deverá conter 01

luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na cor

rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior

de cada porta; Deverá apresentar junto a proposta de preços final cópia

autenticada em cartório ou original de ensaio realizado por laboratório

comprovando que as luminárias externas sequenciais atendem as normas SAE

J575 e SAE J595; ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA: Deverá ser instalado um

conjunto de 4 lâmpadas de no mínimo 03 leds cada, stroboscópicas na cor

cristal, sendo 02 na grade dianteira do veículo e 02 acima das sinaleiras

traseiras. Deverá ser apresentado junto a proposta de preços final cópia

autenticada em cartório ou original de ensaio realizado por laboratório

comprovando que os strobos a serem instalados nos faróis atendem as normas

SAE J575 e SAE J595; GRAFISMO: Adesivação externa deverá ser solicitada para

a secretaria requisitante de cada Município. GARANTIA E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA: A licitante deverá declarar em sua proposta que o objeto possui
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garantia de no mínimo 12 meses. ? Para fins de assistência técnica, a empresa

transformadora deverá oferecer tal serviço dentro do Estado do Rio Grande do

Sul. ? Deverá ser indicado na proposta a empresa que realizará os serviços de

assistência técnica (tanto do veiculo ofertado quanto da transformação) de

modo que possa ser confirmado que a mesma encontra-se dentro do estado do

Rio Grande do Sul em uma distancia não superior a 280 (duzentos e oitenta)

quilometros da sede do Condesus, a qual possa ser confirmada através de

consulta à rede mundial de computadores.

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

31.758.155/0001-15
* VENCEDOR *

P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIRELI R$ 290.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 0KM DIESEL 2022 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Porto Alegre AVENIDA IGUASSU, 495 (51) 9680-5080 plentz.licitacoes@gmail.com

01.304.136/0007-43 IESA VEICULOS LTDA R$ 297.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RS Porto Alegre AV SERTORIO, 5360 (51) 3217-2444

88.616.776/0001-81 MECASUL AUTO MECANICA SA R$ 306.771,30

Marca: Marca: MERCEDES BENZ                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: FURGÃO 416 F42A UP0 - tRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA CONFORME EDITAL 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Caxias do Sul ROD RSC-453, 5845 (54) 3626-6000 contabil@mecasul.com.br

16.850.663/0001-35 J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 500.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PR Londrina R RIBEIRAO PRETO, 140 Carlos Henrique Corrêa (43) 3338-7221 comercial@webvalor.net.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 302.346,00R$ 302.346,00

Órgão:Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA

REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA

Objeto:Objeto: Aquisição Compartilhada de Veículos Automotores

Descrição:Descrição: Veículo tipo ambulância de simples remoção, modelo furgão original, zeroVeículo tipo ambulância de simples remoção, modelo furgão original, zero

Km, ano/modelo 2022 ou superior com as seguintes característicasKm, ano/modelo 2022 ou superior com as seguintes características

mínimas: teto alto, mínimas: teto alto, cor branca, 0 km, motor mínimo 2.0, com potenciacor branca, 0 km, motor mínimo 2.0, com potencia

mínima de 125 cv, movido a óleo diesel, câmbio mínima de 125 cv, movido a óleo diesel, câmbio - Veículo tipo ambulância de

simples remoção, modelo furgão original, zero Km, ano/modelo 2022 ou superior

com as seguintes características mínimas: teto alto, cor branca, 0 km, motor

mínimo 2.0, com potencia mínima de 125 cv, movido a óleo diesel, câmbio

manual de no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar condicionado

para cabine do motorista original do fabricante do veículo, banco do motorista

com regulagem de altura e distância, direção hidráulica ou elétrica, conjunto

elétrico original do fabricante do veículo contendo (vidros elétricos das portas

dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos),

Freios ABS, Air Bag duplo, divisória entre cabine do motorista e compartimento

traseiro com janela corrediça de comunicação, capacidade volumétrica do

compartimento de carga de no mínimo 10,5m³, comprimento do compartimento

de carga de no mínimo 3100mm, altura do compartimento de carga de no

Data:Data: 24/02/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) -

Registro de Pre

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 0001/2022

Lote/Item:Lote/Item: 13/1

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 24/02/2022 14:23

Fonte:Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RS

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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de carga de no mínimo 3100mm, altura do compartimento de carga de no

mínimo 1850mm, tração dianteira ou traseira, rodas de aço, minimo aro 16’ com

pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, portas traseiras com abertura

em 2 folhas, pelicula solar para os vidros laterais da cabine. Rádio AM/FM/USB

com antena a alto falantes e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação

vigente no País. Veiculo emplacado e licenciado, com primeiro registro em nome

do municipio. TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICAS: AR CONDICIONADO: Instalação de extensão do ar

condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o

compartimento do paciente com capacidade mínima de 38.000 btus;

REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas e teto devera~o ser revestidas

chapas de fibra de fidro ou em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com

espessura mi´nima de 3mm, já moldadas com formato interno da carroceria,

estando em conformidade com a Resoluc¸a~o do Contran Nº 498, de 29 de Julho

de 2014. As caixas de rodas se expostas devera~o possuir revestimento

conforme descrito acima. Deverá ser apresentado junto a proposta de preços

final ensaio realizado por laboratório credenciado ao Inmetro de que o

revestimento interno apresenta velocidade de queima inferior ao valor ma´ximo

especificado de 100 mm/min na Resoluc¸a~o N° 498/2014, do Conselho

Nacional de Tra^nsito – CONTRAN sob pena de desclassificação da proposta.

Deverá ser feito isolamento termo acústica de todas as laterais e teto do veículo

em isopor tipo P2 de alta densidade; REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento

do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 10mm de

espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante,

com 02 mm de espessura, inteiriça e se emendas com acabamentos nas portas

em perfis de alumínio. JANELAS: Instalação de janela na porta lateral corrediça

com vidros jateados ou com adesivos brancos. Janela de comunicação na

divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente. Dois vidros

fixos jateados ou com adesivos brancos nas portas traseiras EXAUSTOR 12

VOLTS: Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do

veículo próximo à maca. ILUMINACAO INTERNA: Instalação de 06 luminárias

com no mínimo 108 leds, deverá possuir duas intensidades. POLTRONAS:

Instalação de uma bancada com 03 lugares, revestido em courvin na cor verde

claro, com cintos abdominais, posicionada na cabeceira das macas retráteis

voltadas para as portas traseiras. ARMARIOS: Armário aéreo instalado na lateral

esquerda medindo aproximadamente 2,7m, com no mínimo 01 divisória interna,

portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de

forma espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser

arredondadas em perfil de alumínio extrusado e acabamentos em perfil

emborrachado PAINEL DE ELÉTRICO: O Painel elétrico deverá possuir os

interruptores para acionamento das luminárias internas e farol de embarque.

Deverá possuir no mínimo 02 tomadas (2pt + t) de 12v. SUPORTE PARA

CILINDRO DE OXIGENIO: 02 suportes para cilindros de oxigênio de no mínimo

3,5m3, com cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo.

Vedada a fixação através de rebites. 01 suporte em cada lateral do

compartimento de transporte. CILINDRO DE OXIGENIO: Deverá ser fornecido 02

Cilindro de no mínimo 3,5 m3 para oxigênio, fixado em suporte especifico para o

mesmo. Interligado a régua tripla através de mangueira para O2.

EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: 02 Kits de oxigenação composto de válvula

red. ligado aos cilindros de oxigênio, régua tripla de oxigenação instalada na

lateral esquerda, 01 mangueira trançadas de O2 ligando a régua ao cilindro, com

fluxometro, frasco aspirador, manômetro, umidificador com mascara de O2.

Deverá ser apresentado junto a proposta de preços registro na Anvisa dos itens

que compõe o sistema de oxigenação. (válvula redutora, mangueiras O2, circuito

O2, fluxometro, aspirador, manômetro, umidificador, mascara). 01 kit em cada

lateral do veículo CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE: Instalação de

corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de

fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto

do veiculo. 2 Suportes de soro e sangue com 02 ganchos e velcros para prender

o soro, instalado no corrimão. MACA RETRÁTIL: 02 Macas retráteis contendo

rodízios com banda emborrachada e sistema de freios com diâmetro de no

mínimo 127mm, respaldo ajustável com no mínimo 6 posições reclinável,

Capacidade de carga estática de no mínimo 300kg e carga dinâmica de no

mínimo 150kg, Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe em polímeros,

Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático, colchonete

revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente,

cintos de segurança automático que impede quedas acidentais, Largura total de

no mínimo 606mm, peso bruto de no mínimo 30 kg. Sistema de travamento da
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no mínimo 606mm, peso bruto de no mínimo 30 kg. Sistema de travamento da

maca ao vei´culo: Deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema

central de fixac¸a~o esta´vel, com sistema de engate ra´pido de fa´cil acesso e

manipulac¸a~o. Este sistema deve fixar a maca com rodas modelo 2 a`

carroc¸aria do vei´culo de resgate, sem a necessidade de caneleta guia ou

plataforma no interior do vei´culo. Deve possuir um guia frontal para permitir o

perfeito acoplamento da maca e batentes frontais com resiste^ncia para

suportar o impacto da maca no momento de coloca´-la no interior do vei´culo ou

em caso de acidente. O material utilizado no sistema de travamento pode ser de

alumi´nio ou ac¸o, desde que atenda os limites mi´nimos de resiste^ncia e

seguranc¸a. Deverá possuir garantia de fábrica de no mínimo 02 anos. Deverão

ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da

maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés

da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. Deverá ser

apresentado junto ao envelope Proposta de Preços final os seguintes

documentos: - Registro da ANVISA da maca retrátil; - Ensaio realizado por

laboratório(cópia autenticada em cartório ou original) comprovando que: o

equipamento suporta uma carga de no mínimo 500 kg, distribui´da de forma

uniforme em toda sua estrutura; o sistema de retenção da maca suporta uma

carga de no mínimo 1000 kgf quando tracionado em sentido vertical, frontal e

lateral; o dispositivo de fixação e ancoragem da maca atende a norma

internacional AMD STD 004. PRANCHA DE IMOBILIZACAO: Fornecimento de

prancha de imobilização adulto, confeccionada em polietileno que deverá ser

instalada no suporte localizado no balcão inferior esquerdo. 01 imobilizador de

cabeça adulto. FAROIS DE EMBARQUE: Instalação de 01 farolete direcionável de

embarque sob as portas traseiras, com no mínimo 12 leds de 1 watts.

SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL: Sinalizador Visual: O sinalizador visual

principal do tipo barra em formato de arco, com comprimento mínimo de 1.000

mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e

altura mínima de 60 mm e máxima de 100 mm. O sinalizador deve contar com

base em alumínio em perfil extrudado e ABS injetado na cor preta. Sobre a base

deve ser montada uma cúpula injetada em policarbonato não reciclado,

translúcido na cor rubi, resistente a impactos, descoloração e com proteção UV

integrada à matéria prima, sendo proibido vernizes para esta proteção. O

sinalizador visual deve ser composto por no mínimo 09 conjuntos luminosos

cada conjunto com no mínimo 4 LEDs vermelhos de potência mínima de 0,5 W

cada, dotados de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência

automotiva e alta visibilidade, distribuídos equitativamente por toda a extensão

frontal e lateral da barra, permitindo visualização de 180º. Sirene integrada ao

sinalizador com potência de 50W e pressão sonora mínima de 113dB @ 1m.

Unidade sonofletora integrada ao corpo do sinalizador com corneta formato pé

de pato. O sistema deverá possuir circuito eletrônico que gerenciará a corrente

elétrica aplicada nos LEDs, mantendo-a constante, devendo garantir também a

intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veículo esteja desligado ou em

baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O

consumo médio da barra, nas funções usuais, deverá ser no máximo de 5

Amperes. A licitante, juntamente com a proposta de preços final, deverá

apresentar certificado de conformidade ou ensaio realizado em laboratório, que

comprove que o sistema de sinalização visual a ser fornecido atende as

seguintes normas, em suas respectivas últimas edições: SAE J575 - sinalizador

visual SAE J595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual SAE J578 - sinalizador

visual SAE J845 – classe 1A vermelho - sinalizador visual Sinalizador acústico: O

Sinalizador Acústico é composto por Sirene com mínimo de três sons contínuos,

sendo Wail, Yelp e Pierce Driver (alto-falante): O Driver (alto-falante) deve ser

específico para utilização em veículos de emergência e viaturas policiais, sendo

vedada a utilização de drivers confeccionadas para aplicação musicais e/ou

aplicações de megafone para marketing. O Driver (alto-falante) deve ser capaz de

fornecer pelo menos 113 dB @ 1m. Esta capacidade é fundamental para a

viatura ser ouvida por outros motoristas e ter seu direito de passagem

assegurado, por isso ela deve ser aferida na aprovação do protótipo, caso haja, e

aleatoriamente em parte dos veículos, na entrega do lote fornecido. Controle e

acionamento: A sirene deve possuir acionamento através de 02 (duas) chaves,

sendo 01 (uma) de dois estágios para acionamento da sinalização visual, do tipo

liga/desliga (ON/OFF), e 01 (uma) momentânea para acionamento da sirene,

instaladas no painel do veículo sempre possibilitando sua operação por ambos

os ocupantes da cabina. PRESCRIÇÕES DIVERSAS Veículos equipados com

transceptores: O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou

qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores
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qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores

(rádios). O sistema deverá ser imune a RFI (rádio frequência Interferência),

especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo

mensagens ou dados. Gerenciamento de Energia: Os equipamentos deverão

possuir sistema de gerenciamento de energia, medindo a carga da bateria

quando o veículo estiver com o motor desligado e desligando os sinalizadores se

necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis

falhas no acionamento do motor. Os equipamentos formadores do sistema

deverão possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de

tensão e transientes. ILUMINAÇÃO EXTERNA: Deverá ser instalado um conjunto

de sequenciais externas (08 luminárias de 36 leds de alta eficiência sendo 03 em

cada lateral e duas na traseira do veículo. Nas laterais, deverá conter 01

luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na cor

rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior

de cada porta; Deverá apresentar junto a proposta de preços final cópia

autenticada em cartório ou original de ensaio realizado por laboratório

comprovando que as luminárias externas sequenciais atendem as normas SAE

J575 e SAE J595; ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA: Deverá ser instalado um

conjunto de 4 lâmpadas de no mínimo 03 leds cada, stroboscópicas na cor

cristal, sendo 02 na grade dianteira do veículo e 02 acima das sinaleiras

traseiras. Deverá ser apresentado junto a proposta de preços final cópia

autenticada em cartório ou original de ensaio realizado por laboratório

comprovando que os strobos a serem instalados nos faróis atendem as normas

SAE J575 e SAE J595; GRAFISMO: Adesivação externa deverá ser solicitada para

a secretaria requisitante de cada Município. GARANTIA E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA: A licitante deverá declarar em sua proposta que o objeto possui

garantia de no mínimo 12 meses. ? Para fins de assistência técnica, a empresa

transformadora deverá oferecer tal serviço dentro do Estado do Rio Grande do

Sul. ? Deverá ser indicado na proposta a empresa que realizará os serviços de

assistência técnica (tanto do veiculo ofertado quanto da transformação) de

modo que possa ser confirmado que a mesma encontra-se dentro do estado do

Rio Grande do Sul em uma distancia não superior a 280 (duzentos e oitenta)

quilometros da sede do Condesus, a qual possa ser confirmada através de

consulta à rede mundial de computadores.

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

31.758.155/0001-15
* VENCEDOR *

P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIRELI R$ 295.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 0KM DIESEL 2022 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Porto Alegre AVENIDA IGUASSU, 495 (51) 9680-5080 plentz.licitacoes@gmail.com

01.304.136/0007-43 IESA VEICULOS LTDA R$ 299.320,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RS Porto Alegre AV SERTORIO, 5360 (51) 3217-2444

88.616.776/0001-81 MECASUL AUTO MECANICA SA R$ 302.346,00

Marca: Marca: MERCEDES BENZ                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: FURGÃO 416 F42A UP0 - Transformada em ambulância conforme edital 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Caxias do Sul ROD RSC-453, 5845 (54) 3626-6000 contabil@mecasul.com.br

02.847.681/0001-53 DRSUL VEICULOS LTDA. R$ 400.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MJASTER AMBULÂNCIA 
Descrição:Descrição:  
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Caxias do Sul AV RUBEN BENTO ALVES, 536 (54) 3211-6099/ (54) 3211-6478 foccus@foccus.cnt.br

16.850.663/0001-35 J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 500.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PR Londrina R RIBEIRAO PRETO, 140 Carlos Henrique Corrêa (43) 3338-7221 comercial@webvalor.net.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 263.900,00R$ 263.900,00

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES

REMOÇÃO. PE 09/2021.

Descrição:Descrição: AMBULANCIA UTI MOVELAMBULANCIA UTI MOVEL - DESCRICÃO DO OBJETO: Veículo automotor com as

seguintes descrições técnicas: tipo furgão; 0 km; emplacada em nome do

Município; teto alto; cor branca; ano de fabricação mínimo 2021, ano de modelo

mínimo 2022; Carroceria monobloco; Motor a o?leo diesel; mínimo de 4 cilindros;

Gerenciamento eletrônico; motor de no mínimo 2.2 litros; Potência de no mínimo

130 cv; com no mínimo 5.500mm de comprimento, com no mínimo 2.000mm de

largura, com no mínimo 2.250mm de altura, 10m3 de salão, com no mínimo

3.000mm de comprimento interno, largura mínima interna 1.700mm, altura

interna mínima 1.85mm; Direção elétrica ou hidráulica; capacidade mínima para

dois passageiros na cabine, sendo o motorista e o(s) acompanhante(s); ar-

condicionado para a cabine do motorista; Vidros dianteiros ele?tricos; alarme

sonoro de ré, farol de neblina; Trac?a?o dianteira ou traseira; rodas de aço aro 16

com pneus novos compatíveis, incluindo pneu reserva nas mesmas condições,

porta lateral deslizante; Tanque de combusti?vel para no mínimo 70 litros; Freios

ABS com EBD e a disco nas rodas dianteiras e traseiras; AIR BAG duplo na

dianteira para motorista e acompanhantes; Travamento elétrica das portas;

Câmbio manual de no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré; Rádio

AM/FM/USB/Bluetooth, antena, alto falantes E demais equipamentos de

segurança exigidos pela Legislação Nacional de Trânsito. TRANSFORMADA EM

AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A) COM AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICAS: AR-CONDICIONADO: Instalação de extensão do ar-

condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o

compartimento do paciente com capacidade mínima de 30.000 btus;

REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas devera?o ser revestidas em

Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com espessura mi?nima de 3mm, já

moldadas com formato interno da carroceria, estando em conformidade com a

Resoluc?a?o do Contran Nº 498, de 29 de Julho de 2014. As caixas de rodas se

expostas devera?o possuir revestimento conforme descrito acima. Deverá ser

apresentado junto a proposta de preços ensaio realizado por laboratório

credenciado ao Inmetro de que o revestimento interno apresenta velocidade de

queima inferior ao valor ma?ximo especificado de 100 mm/min na Resoluc?a?o

N° 498/2014, do Conselho Nacional de Tra?nsito - CONTRAN sob pena de

desclassificação da proposta. Deverá ser feito isolamento termo acústica de

todas as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade;

REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do assoalho do veículo em chapas

de compensado naval de no mínimo 10mm de espessura ou em material de igual

durabilidade, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo

antiderrapante, com 02 mm de espessura, inteiriça e se emendas com

acabamentos nas portas em perfis de alumínio. ACESSO INTERNO ENTRE

CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE: A

intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por

meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma

confortável ergonomicamente, sem porta, com acabamento e sem arestas ou

pontos cortantes. JANELAS: Instalação de janela na porta lateral corrediça com

Data:Data: 15/12/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 0009/2021

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 15/12/2021 15:50

Fonte:Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RS

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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pontos cortantes. JANELAS: Instalação de janela na porta lateral corrediça com

vidros jateados ou com adesivos brancos; Instalação de uma janela de

comunicação junto a divisória original do veículo com película opaca; EXAUSTOR

12 VOLTS: Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do

veículo próximo à maca. ILUMINAÇÃO INTERNA: Instalação de no mínimo 04

luminárias com no mínimo 60 leds, deverá possuir duas intensidades.

POLTRONAS: Instalação de uma poltrona para socorrista (médico), com

revestimento em courvin na cor verde claro ou bege escuro, com cinto de

segurança no mínimo abdominal, posicionada na cabeceira da maca. Na lateral

direita deverá ser instalado 01 banco baú com capacidade para no mínimo 3

pessoas sentadas, com assento, encosto e cabeceira revestidos em courvin na

cor verde claro, com cintos de segurança no mínimo abdominal, lixeira tipo tulha

na lateral direita deste banco próxima a porta lateral deslizante. Todos os bancos

devem possuir formato ergonômico e devem ser individuais. ARMÁRIOS: Armário

aéreo instalado na lateral esquerda medindo aproximadamente 2,75m, com no

mínimo 01 divisória interna, portas de correr em acrílico com no mínimo 3mm de

espessura, com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma

espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser

arredondadas em perfil de alumínio extrusado e acabamentos em perfil

emborrachado. O móvel deverá ser construído na cor branca. Balcão inferior

medindo aproximadamente: 2,4 metros de comprimento, 0,85m de altura e 0,40m

de profundidade, na cor branca, com portas de correr em acrílico de no mínimo

3mm de espessura, com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma

espontânea durante o deslocamento do veículo, abertura para acesso à central

elétrica, abertura para a prancha rígida, 03 gavetas, tampo superior com

anteparo de no mínimo 40mm, cantos arredondados. PAINEL DE COMANDO DA

AMBULÂNCIA: O painel consiste em uma placa de circuito impresso dupla face

composta de material FR-4. Toda a região da placa e seus componentes devem

ser cobertos por uma camada de Conformal Coating, para proteção contra

intempéries ambientais. Esta placa deverá conter no mínimo 6 teclas para

acionamento de cargas. Cada tecla deverá ser acompanhada de um LED

indicador vermelho, o qual deve acender quando a função estiver ativada. Deverá

possuir 6 saídas positivas com capacidade de até 7A cada. Estas saídas devem

possuir proteção eletrônica contra curto circuito e sobre carga. Não devem ser

utilizados fusíveis ou disjuntores entre o painel e a carga, visto que a proteção

será feita através do circuito eletrônico da saída. Ao ocorrer uma falha de sobre

carga em alguma das saídas, esta falha deverá ser informada ao usuário através

de um display LCD de no mínimo 2x16. O painel deve possuir proteção contra

inversão de polaridade na alimentação, utilizando um fusível lâmina automotivo

de no mínimo 40A para este fim. Em casos de ligação invertida, apenas o fusível

deve queimar, não danificando nenhum componente do circuito eletrônico. Este

fusível deve estar acoplado em um suporte padrão automotivo. O display LCD

também deve mostrar a tensão da bateria e a tensão de saída do inversor,

alternando estas duas informações em tela cheia no display. O painel deve

possuir 2 LEDs indicadores vermelhos para porta lateral aberta e porta traseira

aberta, sendo estes acionados através de uma entrada que deve ser conectada

aos sensores das portas. O painel deverá conter 2 conectores Mate-in-lok aéreos,

sendo um deles de 9 vias e o outro de 4 vias. O conector de 9 vias será utilizado

para a alimentação (positivo e negativo) e para as 6 saídas. O conector de 4 vias

será utilizado para a leitura da tensão do inversor (fase e neutro) e para as duas

entradas dos sensores de porta. A placa eletrônica deve ser fixada por meio de

parafusos à uma chapa de acrílico preto com espessura máxima de 3mm. Nesta

chapa de acrílico devem estar contidas todas as tomadas de energia (4 tomadas

(2pt+t de 12V/110V/220V, e 02 ac/dc 12V), de acordo com a necessidade de

cada veículo. A parte frontal do acrílico deve ser coberta por uma etiqueta de

policarbonato com espessura máxima de 0,2mm, contendo as simbologias de

cada tecla e identificação das tomadas de energia. O painel deverá possuir todas

as funções acima, pois em caso de necessidade, o Município poderá

complementar a ambulância aproveitando o mesmo painel de comando.

SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: Mínimo 01 suporte para cilindro de

oxigênio de no mínimo 16 litros, com cintas tipo catracas firmemente presos a

carroceria do veículo. Vedada a fixação através de rebites. CILINDRO DE

OXIGENIO: Deverá ser fornecido no mínimo 01 Cilindro de no mínimo 16 litros

para oxigênio, fixado em suporte especifico para o mesmo. Interligado a régua

tripla através de mangueira para O2. EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de

oxigenação composto de válvula red. ligado aos cilindros de oxigênio, régua tripla

de oxigenação instalada na lateral esquerda, mínimo 01 mangueira trançadas de

O2 ligando a régua ao cilindro, com fluxometro, frasco aspirador, manômetro,
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O2 ligando a régua ao cilindro, com fluxometro, frasco aspirador, manômetro,

umidificador com mascara de O2. Deverá ser apresentado junto a proposta de

preços registro na Anvisa dos itens que compõe o sistema de oxigenação.

(válvula redutora, mangueiras O2, circuito O2, fluxometro, aspirador, manômetro,

umidificador, mascara). CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE: Instalação

de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de

fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto

do veiculo. Suporte de soro e sangue com 02 ganchos e velcros para prender o

soro, instalado no corrimão. MACA RETRÁTIL: Maca retrátil contendo rodízios

com banda emborrachada e sistema de freios com diâmetro de no mínimo

127mm, respaldo ajustável com no mínimo 6 posições reclinável, Capacidade de

carga estática de no mínimo 300kg e carga dinâmica de no mínimo 150kg,

Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe em polímeros, Alças laterais

basculantes com sistema de fechamento automático, colchonete revestido em

material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, cintos de

segurança automático que impede quedas acidentais, Largura total de no

mínimo 600mm, peso bruto de no mínimo 30 kg. Sistema de travamento da

maca ao vei?culo: Deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema

central de fixac?a?o esta?vel, com sistema de engate ra?pido de fa?cil acesso e

manipulac?a?o. Este sistema deve fixar a maca com rodas modelo 2 a? carroc?

aria do vei?culo de resgate, sem a necessidade de caneleta guia ou plataforma

no interior do vei?culo. Deve possuir um guia frontal para permitir o perfeito

acoplamento da maca e batentes frontais com resiste?ncia para suportar o

impacto da maca no momento de coloca?-la no interior do vei?culo ou em caso

de acidente. O material utilizado no sistema de travamento pode ser de alumi?nio

ou ac?o, desde que atenda os limites mínimos de resistência e segurança.

Deverá possuir garantia de fábrica de no mínimo 02 anos. Deverão ser fornecidas

proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso

e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca

raspem, para proteção de todos estes elementos. Deverá ser apresentado junto

ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: - Registro da ANVISA

da maca retrátil; PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Fornecimento de prancha de

imobilização adulto, confeccionada em polietileno que deverá ser instalada no

suporte localizado no balcão inferior esquerdo. FARÓIS DE EMBARQUE:

Instalação de no mínimo 01 farolete direcionável de embarque sob as portas

traseiras, com no mínimo 12 leds de 1 watts. SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL:

Sinalizador Visual: O sinalizador visual principal do tipo barra em formato de

arco, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura

mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 60 mm e máxima

de 100 mm. O sinalizador deve contar com base em alumínio em perfil extrudado

e ABS injetado na cor preta. Sobre a base deve ser montada uma cúpula injetada

em policarbonato não reciclado, translúcido na cor rubi, resistente a impactos,

descoloração e com proteção UV integrada à matéria prima, sendo proibido

vernizes para esta proteção. O sinalizador visual deve ser composto por no

mínimo 09 conjuntos luminosos cada conjunto com no mínimo 4 LEDs vermelhos

de potência mínima de 0,5 W cada, dotados de lente colimadora em plástico de

engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, distribuídos

equitativamente por toda a extensão frontal e lateral da barra, permitindo

visualização de 180º. Sirene integrada ao sinalizador com potência de 50W e

pressão sonora mínima de 113dB @ 1m. Unidade sonofletora integrada ao corpo

do sinalizador com corneta formato pé de pato. O sistema deverá possuir circuito

eletrônico que gerenciará a corrente elétrica aplicada nos LEDs, mantendo-a

constante, devendo garantir também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo

que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência

luminosa e a vida útil dos LEDs. O consumo médio da barra, nas funções usuais,

deverá ser no máximo de 5 Amperes. A licitante, juntamente com a proposta de

preços, deverá apresentar certificado de conformidade ou ensaio realizado em

laboratório, que comprove que o sistema de sinalização visual a ser fornecido

atende as seguintes normas, em suas respectivas últimas edições: SAE J575 -

sinalizador visual SAE J595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual SAE J578 -

sinalizador visual SAE J845 - classe 1A vermelho - sinalizador visual Sinalizador

acústico: O Sinalizador Acústico é composto por Sirene com mínimo de três sons

contínuos, sendo Wail, Yelp e Pierce Driver (alto-falante): O Driver (alto-falante)

deve ser específico para utilização em veículos de emergência e viaturas

policiais, sendo vedada a utilização de drivers confeccionadas para aplicação

musicais e/ou aplicações de megafone para marketing. O Driver (alto-falante)

deve ser capaz de fornecer pelo menos 113 dB @ 1m. Esta capacidade é

fundamental para a viatura ser ouvida por outros motoristas e ter seu direito de
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fundamental para a viatura ser ouvida por outros motoristas e ter seu direito de

passagem assegurado, por isso ela deve ser aferida na aprovação do protótipo,

caso haja, e aleatoriamente em parte dos veículos, na entrega do lote fornecido.

Controle e acionamento: A sirene deve possuir acionamento através de 02 (duas)

chaves, sendo 01 (uma) de dois estágios para acionamento da sinalização visual,

do tipo liga/desliga (ON/OFF), e 01 (uma) momentânea para acionamento da

sirene, instaladas no painel do veículo sempre possibilitando sua operação por

ambos os ocupantes da cabina. PRESCRIÇÕES DIVERSAS: Veículos equipados

com transceptores: O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI)

ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores

(rádios). O sistema deverá ser imune a RFI (rádio frequência Interferência),

especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo

mensagens ou dados. Gerenciamento de Energia: Os equipamentos deverão

possuir sistema de gerenciamento de energia, medindo a carga da bateria

quando o veículo estiver com o motor desligado e desligando os sinalizadores se

necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis

falhas no acionamento do motor. Os equipamentos formadores do sistema

deverão possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de

tensão e transientes. ILUMINAÇÃO EXTERNA: Deverá ser instalado um conjunto

de sequenciais externas (mínimo 06 luminárias de 108 leds de alta eficiência

sendo 03 em cada lateral e duas na traseira do veículo. Nas laterais, deverá

conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas

extremidades na cor rubi. Na traseira dev

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

31.758.155/0001-15
* VENCEDOR *

P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIRELI R$ 262.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 20212022 0KM DIESEL 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Porto Alegre AVENIDA IGUASSU, 495 (51) 9680-5080 plentz.licitacoes@gmail.com

01.304.136/0016-34 IESA VEICULOS LTDA R$ 263.900,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MASTER 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Erechim RODOVIA BR-153, 15 (51) 3025-3000 contabilidade@grupoiesa.com.br

91.525.790/0001-84 FELICE AUTOMOVEIS LTDA R$ 285.000,00

Marca: Marca: FIAT                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: DUCATO MAXICARGO 2.3 DIESEL 4P 2021 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Santiago R BENTO GONCALVES, 1713 JOAO PAULO (55) 3251-2222 joaopaulo@grupofelice.com.br
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ambulancia,furgao longo,teto alto,para utiItem 1 - ambulancia,furgao longo,teto alto,para uti

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 15/12/2021 e 24/02/2022,
calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.
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