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HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 138/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/18
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A CENTRAL DE AMBULÂNCIAS CONFORME ANEXO.

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação em
epígrafe à empresa abaixo:

EMPRESA: S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 15.360.569/0001-35

Item Quant. Descrição Marca Valor

01 01

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Veículo zero quilometro, primeiro
emplacamento tipo FURGÃO original de fábrica,
ano/modelo 2017ou superior, com air bag
duplo, freios a disco com sistema ABS, protetor
de cárter, adaptado em ambulância SIMPLES
REMOÇÃO de cor branca com porta lateral
deslizante e portas traseiras com duas folhas,
com as seguintes especificações mínimas, a
saber:

1 - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS VEÍCULO:
1.1 – Dimensões Mínimas do Chassis:
• Comprimento externo: 5.000 mm
• Distância entre eixos: 3.150 mm
• Capacidade de carga: mínimo 1.035 kg
• Comprimento interno do salão de atendimento: 2.510 mm
• Altura interna do salão de atendimento: 1.680 mm
• Largura externa: 2.000 mm
• Largura interna: 1.760 mm
• Rodas: Aro 16”
• Rodado: Simples
1.2 – Especificações Mínimas do Motor:
• Cilindradas: 2.290 cm3

• Combustível: Diesel
• Potência: 125cv mínima
• Torque: 31
• Tração: Dianteira ou Traseira com 4 cilindros
1.3 – Capacidade Mínima do Tanque de Combustível:
• Capacidade:  mínimo de 70 litros
1.4 – Especificações Mínimas do Freio e Suspensão:
• Freios e suspensão: Original de Fábrica.
1.5 – Especificação da Direção:
• Hidráulica original de fábrica.
1.6 – Especificação da Transmissão:
• 5 marchas à frente
• 1 marcha à ré
2 - ESPECIFICAÇÕES DA ADAPTAÇÃO:
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2.1 - Revestimentos
 Revestimento interno das laterais em ABS;
 Revestimento do piso em compensado naval de 15

mm revestido em material antiderrapante de alta
resistência aos processos químicos e trafego.

2.2 - Iluminação
 Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados

e corrediços na porta lateral que possam ser
fechadas por dentro e vidros com película nas
portas traseiras.

 Artificial: no mínimo 02 (duas) luminárias no teto
com alta luminosidade com lente de policarbonato
translúcido, com acabamento corrugado para
difusão da luz.

 Externa: Luz de embarque instalado na parte
superior traseira do veículo com foco direcional de
180º.

2.3 - Sinalização
 Conjunto de sinalização acústico-visual em

formato de Barra em LED de alta luminosidade,
composto de modulo único e/ou auxiliares
independentes luminosos injetados em
policarbonato de alta resistência na cor rubí.

 Sirene eletrônica de no mínimo 100 watts de
potência, equipada com no mínimo 03 (três) tipos
de sons diferenciados.

2.4 - Sistema Fixo de Oxigênio
 1 Cilindro de oxigênio de 07litros;
 Suporte para cilindro;
 Saída de oxigênio ao lado do paciente acoplada a

régua tripla personalizada completa com
fluxometro, umidificador, chicote, máscara e
aspirador com frasco.

2.5 - Ventilação
 01 (um) ventilador oscilante.
2.6 - Bancos
 Banco na cabeceira da maca tipo tubular, assento

e encosto de espuma de poliuretano automotivo,
revestido em courvim automotivo para 02 (duas)
pessoas sentadas com cintos de segurança e
sistema de lixeira na lateral.

 02 Macas em alumínio, articulada com pernas
retráteis, encosto reclinável, rodízios, contendo
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colchonete revestido em courvin e cintos de
segurança.

2.7 - Design Interno
 Suporte de soro/plasma instalado no balaústre.
 Proteções em inox no piso.
2.8 - Armário Interno
 Armário suspenso, fixado com reforço na coluna do veículo

3 – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DOS EQUIPAMENTOS
EMBARCADOS:
 Maleta de primeiros socorros;
4 – PLANO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA:
Objetivando o uso adequado de recursos públicos e visando,
sobretudo, o preceito da economicidade nos termos da lei
8.666/1993, bem como da lei 10.520/2002, a empresa
licitante deverá apresentar no envelope de documentação as
devidas comprovações de que possui condições e
qualificações técnicas necessárias para o fornecimento dos
bens e/ou execução dos serviços objeto deste edital no que se
refere ao PLANO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO e GARANTIA
conforme os itens das alíneas subsequentes, a saber:
4.1 – Veículo:
 Garantia mínima de 12 (doze) meses, conforme Plano de

Revisões da montadora.
4.2 – Conjunto sinalizador acústico e visual:
 Garantia mínima de 12 (doze) meses.
4.3 – Grafismos:
 Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Prazo de entrega: O prazo de entrega será de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento da
autorização de fornecimento/pedido de compras.

Local de entrega: Paço Municipal – Av Dr Candido Rodrigues,120- Centro – Piracaia – SP – CEP:
12970-000.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega
efetiva de todos os serviços constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancária
cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.

Piracaia,13 de Março de 2018.

JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal


