
Pará
Governo Municipal de Maracanã

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio Pag.: 1

Vl. unitário Vl. total
Descrição

Quant.
Código

Proponente
095507 Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta

2,000 118.166,670 236.333,34NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.
Valores médios : 236.333,34118.166,670

095508 Ambulância TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO -PICK-UP CABINE SIMPLES,C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO
1,000 235.000,000 235.000,00NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. Valores médios : 235.000,00235.000,000

rpt12



Pará
Governo Municipal de Maracanã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor Pag.: 2

Código Descrição Quant. Vl. unitário Vl. total
Proponente

Situação
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.

095507 Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta 2,000 118.166,670 236.333,34
095508 Ambulância TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO -PICK-UP CABINE SIMPLES,C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO 1,000 235.000,000 235.000,00

Total do(s) item(ns) : 471.333,34
Total geral : 471.333,34

rpt12



Pará
Governo Municipal de Maracanã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio Pag.: 3

Código Descrição Quant. Vl. unitário Vl. total
095507 Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta 2,0000 118.166,670 236.333,34
095508 Ambulância TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO -PICK-UP CABINE SIMPLES,C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO 1,0000 235.000,000 235.000,00

Total  : 471.333,34

rpt12



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

Relatório gerado no dia 23/12/2021 08:53:37  (IP: 167.250.72.2)Relatório gerado no dia 23/12/2021 08:53:37  (IP: 167.250.72.2)

Média dos Preços Obtidos: R$ 118.166,67Mediana dos Preços Obtidos: R$ 118.166,67

Relatório de Cotação: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta

Pesquisa realizada em 23/12/2021 08:51:17Pesquisa realizada em 23/12/2021 08:51:17

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: ambulância tipo a - simples remoção tipo furgoneta

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 6 1 R$ 118.166,67 (un) - R$ 118.166,67 R$ 118.166,67

PreçoPreço

PúblicoPúblico
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS/SE 32248 24/11/2021 R$ 118.166,67

Valor UnitárioValor Unitário R$ 118.166,67R$ 118.166,67

Valor Global:Valor Global:   R$ 118.166,67R$ 118.166,67

Detalhamento dos Itens

Relatório gerado no dia 23/12/2021 08:53:37 (IP: 167.250.72.2)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM9xbw5ut%2bjGVmIBcZErAkqbwgqt0HK3UTOXWSveNzGfm 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM9xbw5ut%252bjGVmIBcZErAkqbwgqt0HK3UTOXWSveNzGfm 1 / 5



Item 1: ambulância tipo a - simples remoção tipo furgoneta

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 118.166,67R$ 118.166,67

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS/SE

Objeto:Objeto: Aquisição de um veículo ambulância tipo furgoneta (Tipo A) – simples remoção,

0 (zero) km, conforme Processo nº 8008/2021 - Convênio SES/SE nº

100.028/2021 (Item Fracassado PE nº 30/2021), para atender a Secretaria

Municipal de Saúde de Carmópolis/SE.

Descrição:Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - simples remoção Tipo FURGONETAAMBULÂNCIA TIPO A - simples remoção Tipo FURGONETA - AMBULÂNCIA

TIPO A - simples remoção Tipo FURGONETA, Veículo tipo furgoneta com

carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 Km, equipamentos

obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/Carroceria; portas em chapa com

isolamento térmico em poliuretano interno em poliestireno com fechos interno e

externo resistentes e de abertura de fácil acionamento, Dimensões Comprimento

total mínimo =4.000mm; distância mínima entre eixos= 2.600mm; capacidade

,mínima de carga=650kg; comprimento mínimo do salão de

atendimento=1.600mm; altura interna mínima do salão de atendimento=-

1.200mm; largura interna mínima =1.000mm; largura externa máxima=

2.000mm; Motor Diâmetro; 4 cilindros; Combustível=Flexível; Potência de pelo

Data:Data: 24/11/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 32248

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNID

UF:UF: SE

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 118.166,67 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 118.166,67 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 118.166,67

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade ambulância tipo a - simples remoção tipo furgoneta, veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábr

ica, 0 km, equipamentos obrigatórios exigidos pelo contran; cabine/carroceria; portas em chapa com isolamento térmico em poliur

etano interno em poliestireno com fechos interno e externo resistentes e de abertura de fácil acionamento, dimensões compriment

o total mínimo =4.000mm; distância mínima entre eixos= 2.600mm; capacidade ,mínima de carga=650kg; comprimento mínimo d

o salão de atendimento=1.600mm; altura interna mínima do salão de atendimento=- 1.200mm; largura interna mínima =1.000mm;

largura externa máxima= 2.000mm; motor diâmetro; 4 cilindros; combustível=flexível; potência de pelo menos 12,0 kgfm, cilindrad

a mínima= 1.300 cc; sistema de alimentação=injeção eletrônica; abastecimento 48 litros; freios e suspensão; freios com sistema a

nti- bloqueio (a.b.s) nas quatro rodas; freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras; suspensão diante

ira independente com barra estabilizadora; suspensão traseira; o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de mo

las barras dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. para a melhor qualidade de dirigibilidade as molas do

veículo deverão ser as de menor deflexão. somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloc

o, o veículo deverá ser entregue balanceado. direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica, mínimo de 5 march

as a frente e 01 marcha à ré, sistema elétrico original de veículo com montagem de bateria de no mini o 60 ah do tipo sem manute

nção, 12 volts, sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipament

os quer com a viatura em movimento quer estacionada sem risco de sobrecarga no alternador fiação ou disjuntores, conjunto sin

alizador eletrônico visual, interna; natural e artificial tanto para a cabine quanto para o compartimento de atendimento, sinalizador 

visual em barra com 04 cúpula de policarbonato translucido com tratamento uv em led de alta potência na cor vermelha, sinalizad

or acústico; amplificador de no mínimo 100 w rms de potência @ 13,8 vcc e 04 tons distintos, resposta de frequência de 300 a 30

00 hz e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 db @ 13,8 vcc, laudo que comprove o atendimento á norma sae j1849, no qu

e se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. adaptação do comprimento tra

seiro, vidro fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes; janela lateral corrediça com película compartimento do paci

ente em aço abs auto- extinguível com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8m de comprimento dotada de ja

nela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; nivelamento do piso em compensado naval, revestimento do piso

em abs em peça única revestindo também as laterais, suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; banco para 02 pessoa

s estrutura tubular com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo, luminária fluoresc

ente 15 w 12 vcc ou em led suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca, ar-condicionado mínimo de 12.000 btus no com

partimento traseiro/paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica contado com um sistema de ar condicio

nado quente/ frio e ventilador no termos do item 5,12 da nbr 14.561; ventilador/exaustor; maca retrátil confeccionado em duralumí

nio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento com no mínimo 1.800 mm de comprimento com a cabeceira voltada par

a frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxid

ação com pneus de borracha maciça e sistema de freis; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das perna

s da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida opaca e faixas transparentes, divisão entre a cabi

ne e o retirada e inserção de vítima no compartimento da viatura com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pe

lo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento podendo ser manuseada por apenas uma pessoa . esta ma

ca deve dispor de três cintos de segurança fixos a mesma equipados com trava rápidas deve ser provida de sistema de elevação 

do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg; suporte para soro, oxigênio medicin

al com 1 cilindro de 7 i; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador chicote e mascara; a distribuição dos moveis e equipa

mentos no salão de atendimento deve prever ad paredes internas piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra d

e vidro laminados ou acrilontrila butadieno estireno auto- extinguível ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme 

geometria do veículo com a proteção antimicrobiana tomando a superfície bacteriostática. garantia do veículo deverá ser total incl

usive abarcando os acessórios instalados pela empresa com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de q

uilometragem a contar do efetivo recebimento do veículo pelo contratante (retirada da ambulância do pátio).

Relatório gerado no dia 23/12/2021 08:53:37 (IP: 167.250.72.2)
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2.000mm; Motor Diâmetro; 4 cilindros; Combustível=Flexível; Potência de pelo

menos 12,0 kgfm, Cilindrada mínima= 1.300 cc; Sistema de alimentação=Injeção

eletrônica; abastecimento 48 litros; Freios e Suspensão; Freios com sistema Anti-

bloqueio (A.B.S) nas quatro rodas; freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou

tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente com barra

estabilizadora; Suspensão traseira; o veículo deverá estar equipado com

conjuntos compatíveis de molas barras dimensionamento que exceda a carga

imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade as molas do

veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções

aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, o veículo deverá ser entregue

balanceado. Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica,

mínimo de 5 marchas a frente e 01 marcha à ré, Sistema elétrico Original de

veículo com montagem de bateria de no mini o 60 Ah do tipo sem manutenção,

12 volts, Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os

itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento

quer estacionada sem risco de sobrecarga no alternador fiação ou disjuntores,

Conjunto sinalizador eletrônico visual, interna; natural e artificial tanto para a

cabine quanto para o compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra

com 04 cúpula de policarbonato translucido com tratamento UV em LED de alta

potência na cor vermelha, Sinalizador Acústico; Amplificador de no mínimo 100

W RMS de potência @ 13,8 Vcc e 04 tons distintos, resposta de frequência de

300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc,

laudo que comprove o atendimento á norma SAE J1849, no que se refere a

requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único

autofalante. Adaptação do comprimento traseiro, Vidro fixos traseiros com

película opaca e faixas transparentes; janela lateral corrediça com película

compartimento do paciente em aço ABS auto- extinguível com desenho que

permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8m de comprimento dotada de

janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; nivelamento

do piso em compensado naval, revestimento do piso em ABS em peça única

revestindo também as laterais, suporte para oxigênio na esquerda ao lado do

banco; banco para 02 pessoas estrutura tubular com assento estofado em

courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo, luminária

fluorescente 15 w 12 vcc ou em led suporte de soro e sangue sobre a cabeceira

da maca, ar-condicionado mínimo de 12.000 BTUs no compartimento

traseiro/paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica

contado com um sistema de Ar Condicionado quente/ frio e ventilador no termos

do item 5,12 da NBR 14.561; Ventilador/exaustor; Maca retrátil confeccionado em

duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento com no

mínimo 1.800 mm de comprimento com a cabeceira voltada para frente do

veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios

confeccionados em materiais resistentes a oxidação com pneus de borracha

maciça e sistema de freis; com trava de segurança para evitar o fechamento

involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de

forma a permitir a rápida opaca e faixas transparentes, divisão entre a cabine e o

retirada e inserção de vítima no compartimento da viatura com a utilização de

um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para

dentro e para fora do compartimento podendo ser manuseada por apenas uma

pessoa . Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a mesma

equipados com trava rápidas deve ser provida de sistema de elevação do tronco

do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100

kg; suporte para soro, oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 I; válvula com 2

saídas, fluxômetro com umidificador chicote e mascara; a distribuição dos

moveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever ad paredes

internas piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro

laminados ou acrilontrila Butadieno Estireno auto- extinguível ambos com

espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo com a

proteção antimicrobiana tomando a superfície bacteriostática. Garantia do

veículo deverá ser total inclusive abarcando os acessórios instalados pela

empresa com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de

quilometragem a contar do efetivo recebimento do veículo pelo contratante

(retirada da ambulância do pátio).

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

07.975.278/0001-23

* VENCEDOR *

CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA R$ 117.000,00R$ 117.000,00

Relatório gerado no dia 23/12/2021 08:53:37 (IP: 167.250.72.2)
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Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA R$ 117.500,00R$ 117.500,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI R$ 120.000,00R$ 120.000,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. R$ 135.100,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

32.912.674/0001-59 G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 150.000,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 150.000,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final
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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 - ambulância tipo a - simples remoção tipo furgonetaItem 1 - ambulância tipo a - simples remoção tipo furgoneta

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/11/2021, calculado pela
fórmula Média das 3 Melhores Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas FinaisMédia das 3 Melhores Propostas Finais

- Capta as 3 melhores propostas finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um
conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Relatório gerado no dia 23/12/2021 08:53:37 (IP: 167.250.72.2)
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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: ambulância

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 235.000,00R$ 235.000,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Objeto:Objeto: Aquisição de unidade móvel de saúde..

Descrição:Descrição: AmbulânciaAmbulância - Ambulância Nome: Ambulância TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO -

PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO KM.

Data:Data: 02/12/2021 12:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:980038

Lote/Item:Lote/Item: /1

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

Relatório gerado no dia 23/12/2021 09:10:35  (IP: 167.250.72.2)Relatório gerado no dia 23/12/2021 09:10:35  (IP: 167.250.72.2)

Média dos Preços Obtidos: R$ 235.000,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 235.000,00

Relatório de Cotação: AMBULÂNCIA - SEPLAD

Pesquisa realizada em 09/12/2021 10:21:21Pesquisa realizada em 09/12/2021 10:21:21

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: ambulância

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 1 R$ 235.000,00 (un) - R$ 235.000,00 R$ 235.000,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA NºPregão:82021

UASG:980038

02/12/2021 R$ 235.000,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 235.000,00R$ 235.000,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 235.000,00R$ 235.000,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 235.000,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 235.000,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 235.000,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade ambulância nome: ambulância tipo a - simples remoção - pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km.
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Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 02/12/2021 13:38

Homologação:Homologação: 02/12/2021 16:22

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.791.715/0001-21

* VENCEDOR *

FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI R$ 235.000,00

Descrição: Descrição: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da 
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacida
de min de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do 
ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bat
eria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínu
a (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c
/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 VCA e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natur
al e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenage
m frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na
cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emerg
ência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o
atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, defor
mação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de 
ganho e pressão sonora a 01metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineer
s), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcion
ada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventil
ação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e v
entilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do 
médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-art
iculada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. 
Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 
meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno
da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Peg
a-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancad
a p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vi
da e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.                                        
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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 - ambulânciaItem 1 - ambulância

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
02/12/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas FinaisMédia das 3 Melhores Propostas Finais

- Capta as 3 melhores propostas finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um
conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.
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