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qWSiÇIO de veiculo tipo Ambulância, destinada a Atenção 	ica
_ 

dc Saúde do Municlii 
codonnc esnecificacões contidas no 'Termo de Referência 
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AnoiModclo: 201912019 em aço ou monobloco e original de 
fábrica, O km, Air.Bag pi os ocupantes da cabine. Freio vi 
(A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do 
ano 'posterior, adaptado p1 ambulância de SIMPLES 
REMOÇÃO. Motor Dianteiro. 4 cilindros. Combustivel - 

gasolina ou gasolina dou álcool misturados em qualquer 
proporção (fies); Potência nam de XScv; Tanque de i  
Combustível: Capac mia 50 L Freios e Suspensão 
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo ('ONTRÀN. 1  
CabineiCarroceria: Portas cm chapa. cJ revestimento interno , 

cm policstira2o, cJ fechos interno e externo. resistentes e de  
aberturas de fácil acionamcnlo Altura interna do vciculol 
deve ser original de fábrica. O pneu cstcpe não deve ser 
acondicionado no salão de atendimento SistElétrico: 
Original do veículo, ti montagem de bateria de no mia 60 
Ah do tipo sem manutenção. 12 volts O Sist. elétrico 
dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itais 
IesPecKados do veículo e equipamentos, quer ei a iatwaj 
'cm movimento quer estacionada, sem risco dc sobrecarga no 
alternador, fiação ou disjuntora. Iluminação Natural e 
Artificial. Sinalirndor Frontal Principal do tipo barra linear 
ou au formato de arco ou similar, ei módulo único e lente 
inteiriça ou múltiplas lentes, ci compr mia de 1 000 min  I más. de 1 . 300 mm, largura mm. de 250 mm e iuáx, de 500 
mos c altura min dc5S marta emâx.de ll0 rara, ütstalwiano 
teto da cabine do sciculo. Laudo que compro'e o 
atendimento á norma SAE J575, SAF J595 e SAE i845, no 
que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira. 
corrosão. deformação e fotometria classe 1. p/o Sinaiizador 
Luminoso Frontal Principal Sinaliiação acústica vi 
amplificador de potência mín de 100W RMS ci13,R Vcç, 
mm. de 3 tons distintos, Sist. de megafone ci ajuste de garto ! 

e pressão sonora aOl (um) metro de no min lOO dB (€113,8 
Vcc, Laudo que comprove o atendimento á norma SAE 
,l 1849. no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist de 
sirenes cletrõnicas ei um único autofalante. Sist, portátil de' 
o'cigãnio completo. mm  3 L A cabine de',e ser e/ o Sist 
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica 

ar Condie, ventilação, aquecedor e desembaçador. 
Sugcndo pelo P45 - Fundo Nacional de Saúde 
https://consultal'nssaudc.gov br/#/cquipaincnto/deialhar-
equipamento 212 Configuraçôes Permitidas e Características :  
a serem Especificadas compartimento do paciente. deve ser 
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica 
um Sist. de Ar ('ondic e ventilação nos termos do item 5 12 
da NBR 14461.Ventilador oscilante no teto. A Capac 
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e ser de no mlii. 15.000 BTUs. Maca retrátil, cml 
alumínio; ei no mm. 1.800 min de compr Provida de Si st .  

iletaçio do tronco do paciente demiti 4 Ç graus e suportar 
o min. de 100 kg. Com colchonctc Dcvcrão ser 
esaitados Autorizaçiodc Funcionamento dc Empresa dc' 
ticarae e Registro as Cadasuarncnto dos Produtos na .  
S; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo a norma 

NT NBR 1456112000 e AMD Standard (04. (cito por 
xatório dcv idamente credenciado A distribuição dos 
veis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: 
icnsionar o espaço interno, visando posicionar, dc forma 
ssivcl e prática. a maca, bancos, equipamentos e 
relhos a serem utilizados no atendimento ás vitimas. As; 
edes internas, piso c a divisória de'erào ser cm plástico 
irçado ei fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila 
adieno Estueno auto-csüngui' cl. ambos c/ espessura 
i. de 3mm, inoldatos conforme gcomctna do wiculo. ei 
proteção antimicrobiana, tornando a superfície 

tenostática. Uni suporte p' soro e plasma. Um pega-mão 
balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p1 
iliar no embarque ei acabamento na cor amarela. Armário 
criar p1 objetos. na  lateral direita. acima da maca. em 
.5 auto-estinguível ou compensado naval revestido 
nu e externamente em material impermeável e lavável 
rmica ou simslc).Forncca de rnil adesivo p/ gralismodo 
ulo. composto por entes c palin ra Ambulância no capõ, 
ros laterais e trasciros; e as marcas do Governo Federal, 

milr 

celaração de que nos preços ol'crtados estão incluídas toda as despesas incidentes sobre o fornecimento 
tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes à execução do objcio desta licitação. 
ccharaçio de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
ubutcs, cncargos sociais e dais ônus atinates á execução do objeto desta licitação. 	- 	-- 

DADOS BANCÁRIOS 
Banco: Banco do Nordeste 
Agência: 089 

n 
	

Conta corrente: 052490-2 

DADOS DO PROPONENTE (PESSOA JURÍDICA) 
Razão social: Selcio Antonio Soares de Amorim 
Endereço: Rua Dr. Moura Fé, 533, São Vicente, Crateús - CE, CEP no 63700-000 
Telefone: (88) 99957-1626 
CNPJ: 26.737.15410001-54 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: 
Nome: Selcio Antonio Soares de Amorim 
CPF: 669.808.013-68 
RG:340091599 
Nacionalidade: Brasileiro 
Naturalidade: Crateuense 
Estado Civil: Casado 
Profissão: Empresário 
Endereço: Rua Manuel Idelfonso, 959, Centro, Crateús-CE, CEP: 63.700-000 
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Cargo/função: Proprietário/administrador 

Cmtes - CE, I7de maio de2Ol9 

SELCIO ÁN ONIO SOARES DE AMORI 
ci no 26.737.154/0001-54 

SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM 
CPF n°669.808.013-68 

Proprietário 
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