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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  

Nº 049/2019 - SESAU 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Esta Licitação é regida pela Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal 

Complementar 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal n°. 1546/09, Decreto Municipal nº. 025 de 

19/02/2009, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94, e demais normas 

pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou complementá-la e ainda, pelas 

condições estabelecidas neste Edital e seus respectivos anexos. 

1- PREÂMBULO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5044/2019 – SESAU. 

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a “aquisição  de ambulância UTI Móvel do tipo “D” 

totalmente equipada, para atender as Unidades de Saúde do Municipal de Araruama-RJ”. 

TIPO: Menor Preço por Item. 

DO PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será em até 30 dias após a emissão de empenho e 

deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Araruama – RJ, situada na Avenida Getúlio 

Vargas s/nº, Centro – Araruama – RJ. 

SECRETARIA REQUISITANTE: SESAU - Secretaria Municipal de Saúde. 

2. DATA E HORA DA ABERTURA:  07/06/2019, às 10h. 

2.1. LOCAL DA ABERTURA: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John 

Kennedy nº 120 - Centro – Araruama – RJ. 

3. DOS VALORES ESTIMADOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

3.1 O valor estimado pela Administração é de R$ 305.125,00 (Trezentos e cinco mil, cento e vinte e 

cinco reais). 

3.2. Os recursos necessários à realização do certame correrão à conta da dotação orçamentária 

aprovada para o exercício de 2019:  

PT: 10.122.0046.2043  ND: 4.4.90.52.00.00  FICHA: 703 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que:  

4.1.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste 

pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;  

4.1.2 - Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.  

4.2 - Não será admitida:  

4.2.1 – A participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e 

Indireta, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  
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4.2.2 – A participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, seja 

qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração 

Pública; 

4.2.3 - Em consórcio ou grupo de empresas.; 

4.2.4 – Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III dos artigo 9° da Lei 

Federal n° 8666/93. 

5.  - DO REAJUSTAMENTO  

5.1 - Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses devidamente comprovadas nos moldes do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  

5.2 - Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira.  

6 – DO CREDENCIAMENTO: 

6.1. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante 

legal, MUNIDO DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, OU DE OUTRA EQUIVALENTE, e 

do documento credencial que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar 

preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame.  

6.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao pregoeiro fora de qualquer 

envelope, antes do início da sessão.  

6.1.2 - Entende-se por documento credencial:  

a. Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b. Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente 

com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.  

c. Carta de Credenciamento (Anexo II) da licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente 

com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.  

6.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião 

do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá 

evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e 

suas alterações.  

6.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao 

pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento 

das sessões públicas.  

6.1.5 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de 

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas. 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
  Secretaria Municipal de Administração 

  Equipe de Pregão 
  

 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

                                                             www.araruama.rj.gov.br                                          3 

Processo Nº  5044/2019 

Ass.: _______ Fls. 3 

 

6.2 - DECLARAÇÕES:  

6.2.1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas 

estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar fora dos envelopes, declaração 

que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no 

§ 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VII). 

6.2.2. - Apresentará, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração 

Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO V, 

nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes 

mencionados abaixo; 

6.3. Depois de credenciado o último proponente, não mais será admitido novos licitantes, dando início 

ao recebimento dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação. 

6.4. Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A 

exibição do documento original ao pregoeiro, ou a qualquer membro da equipe de apoio 

dispensa a autenticação em cartório. 

6.5 – A não apresentação da declaração prevista no item 6.2.2 ou no caso de incorreção desse 

documento implicará a desclassificação imediata da licitante 

6.6 – A não apresentação da declaração prevista no item 6.1.2 ou no caso de incorreção desse 

documento implicará no descredenciamento imediata da licitante, a mesma não poderá dar lances, 

apenas apresentar propostas de preços. 

7 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os 

esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:  

7.1.1 - Entregará, em envelopes opacos, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos 

abaixo, a proposta de preços e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, 

constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente. 

7.1.1.1 - Envelope de Proposta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO Nº 049/2019 

DATA: 07/06/2019, às 10h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

7.1.1.2 - Envelope de Habilitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº 2 –DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – PREGÃO Nº 049/2019 

DATA: 07/06/2019, às 10h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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7.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e 

a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a 

sua troca.  

7.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por 

seu representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente e também deverá constar 

índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os 

procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da 

licitante.  

7.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas 

comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a conseqüente divulgação dos preços 

ofertados pelas licitantes classificadas.  

7.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 

fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda 

do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada 

para o prosseguimento dos trabalhos. 

8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 – O envelope “1”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter:  

8.1.1 - A proposta de preços da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administração 

(ANEXO III) ou em documento elaborado pela licitante que contenha as informações pertinentes para 

a correta identificação do objeto, devidamente preenchida, digitada em impressão informatizada, sem 

alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:  

8.1.1.1 - Identificação social, número do CNPJ, identificação e assinatura do representante da 

proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de 

fax;  

8.1.1.2 - Descrição do objeto, de acordo com às TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I  do edital;  

8.1.1.3 - Indicação dos preços unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e, preferencialmente, 

por extenso;  

8.1.1.4 - Indicação do prazo de validade da proposta de preços, que será de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua entrega ao pregoeiro;  

8.1.1.4.1 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração, esta 

poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

8.2 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo 

pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:  

8.2.1 - Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso;  
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8.2.2 - Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela 

quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;  

8.2.3 - Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o 

resultado corrigido;  

8.2.4 - Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será 

desclassificada. 

9 -   DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

9.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM, observados os prazos máximos de entrega, especificações e parâmetros de qualidade definidos 

neste edital.  

9.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor 

preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço. 

9.3 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o 

pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da 

licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.  

9.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência 

de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas 

neste edital, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.  

9.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos 

destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.  

9.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor 

ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e 

expressa menção na ata da sessão.  

9.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor 

preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e 

formalizada em ata.  

9.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas.  

9.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, 

cujos preços unitários sejam superiores aos estimados no Anexo IV deste edital.  

9.9.1 - A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta comercial com os 

respectivos valores readequados ao valor total vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

contados do encerramento da etapa competitiva. 
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9.10 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições de habilitação.  

9.11 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar desatenda às exigências de habilitação, o 

pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, 

a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante 

cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando 

constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos. 

9.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes 

e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas 

licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele 

momento, será circunstanciada em ata.  

9.13 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a 

retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 

90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão 

destruídos.  

9.14 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação.  

9.15 - Microempresas e empresas de pequeno porte  

9.15.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do art. 44 

da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o 

estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06.  

9.15.2 - Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito. 

10 – DA HABILITAÇÃO 

10.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá 

incluir os documentos previstos neste item no envelope “2”, com o título “DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital. 

10.1.1 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da 

própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o 

número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto 

legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro, ou a qualquer membro da 

equipe de apoio dispensa a autenticação em cartório. 
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10.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, comprovando ramo compatível com o objeto da licitação, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

10.2.3 – Tratando-se de sociedade civil a mesma deverá apresentar: 

10.2.3.1 – Inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 

10.2.4 - Cédula de Identidade dos sócios; 

10.2.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

10.3.1 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 

10.3.2 - Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal; 

10.3.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

Contribuições Sociais previstas no art. 47, Inciso I, alínea A, da Lei nº 8.212 de 1991; 

10.3.4 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

10.3.5 – Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado 

de Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de 

débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de 

Negativa(s), na forma da lei; 

10.3.6 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de 

Fazenda da sede da licitante, ou outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa, na forma da lei e a Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de 

débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de 

Negativa(s), na forma da lei; 

10.3.7 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa. 

10.3.9 - Microempresas e empresas de pequeno porte: 

10.3.9.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
  Secretaria Municipal de Administração 

  Equipe de Pregão 
  

 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

                                                             www.araruama.rj.gov.br                                          8 

Processo Nº  5044/2019 

Ass.: _______ Fls. 8 

 

neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta 

apresente alguma restrição;  

10.3.9.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa; 

10.3.9.3 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para 

assinar o Contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.4.1 – Atestado de capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante já executou contrato(s) similar(es) em porte e atividades descritos no 

edital e no Termo de Referência – Anexo I; 

10.5 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

10.5.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO VI deste edital, 

expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubres e 

menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com 

o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada 

pelo Decreto nº 4.358/02. 

10.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA E FINANCEIRA. 

10.6.1 - Prova de Capital Social realizado ou Patrimônio Líquido, registrado na Junta Comercial, de no 

mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado por item. 

10.6.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta. 

10.6.3 - O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no 

Diário Oficial. 

10.6.4 - O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, 

acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na 

Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos. 

10.6.5 - Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável, sob 

pena de inabilitação. 
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10.6.6 - A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço 

patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

acompanhado do termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

10.6.7 - As empresas deverão manter durante todo o período contratual no mínimo os índices 

apresentados na licitação, sob pena de rescisão contratual. 

10.6.8 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede da 

pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama, as certidões deverão vir 

acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 

falências e concordatas. 

10.7 - Das Disposições da Documentação: 

10.7.1 - Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão 

ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada por Tabelião de Notas ou por 

servidor da administração ou por publicação na Imprensa Oficial, na forma do artigo 32, e seus 

parágrafos, da Lei Federal no 8.666/93, e todas as folhas deverão estar rubricadas pelo representante 

legal do licitante. 

10.7.2 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que 

noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

10.7.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da 

empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com 

exceção da prevista em lei. 

10.7.4 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-

ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

10.7.5 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original. 

10.7.6 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital; 

10.7.7 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a 

habilitação. 

10.7.8 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de 

responsabilidade sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à execução 

do objeto, arcando com os eventuais prejuízos consequentes. 

10.7.9 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade 

na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a 

proposta comercial e os documentos das licitantes. 

11 - DOS RECURSOS  

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de 

credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso 

no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
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contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a 

adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.  

11.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. 

John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, 

domingos e feriados.  

11.5 - Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos à Comissão de Pregão que no prazo de 05 

(cinco) dias uteis, decidirá de forma fundamentada. Existindo conflito no âmbito jurídico, poderá 

encaminhar a Procuradoria Geral do Municipio para emissão de parecer, para subsidiar a decisão da 

autoridade superior.  

11.6 - Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso deverá ser devidamente 

instruído com ato constitutivo da empresa, bem como identificação do representante legal ou 

procurador com poderes para este mister. 

11.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Administração 

adjudicará o objeto e homologará a licitação, caso não seja necessário o retorno da licitação à fase de 

lances. 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação das Leis, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 

recebimento das propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 01 

(um) dia útil, conforme previsto no Art. 12 § 1º do decreto 3555/00. 

12.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

12.3. O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do 

objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o 

pedido no setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o recebimento das 

propostas, no seguinte endereço: Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ. 

12.4. As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes 

do edital, por meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

13-  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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13.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento 

das determinações da fiscalização, serão aplicadas à Contratada as sanções de que tratam os Artigos 

86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda: 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas 

sanções; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão 

ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

13.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, 

ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da 

Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. 

13.5 - A penalidade por multa será: 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total 

da obrigação; 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual 

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos 

prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado descumprimento parcial da obrigação. 

13.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na 

ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado. 

13.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa 

municipal, para cobrança judicial. 

13.8. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, 

poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento 

da respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas 

neste item. 
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13.9. Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a 

contratada pela sua diferença, pela via judicial. 

13.10.  A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções 

previstas na Lei n° 8.666/93. 

13.11. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução  do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do mesmo, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será 

descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 

4° da Lei 10.520/2002, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais  cominações legais. 

13.12. Serão aplicadas, subsidiariamente, as demais sanções previstas no artigo 88 da Lei nº 

8.666/93. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I – entregar o objeto no local determinado no edital e conforme solicitação da Secretaria Requisitante;  

II – zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução; 

III – manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de 

empenho; 

IV – tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da 

entrega do objeto. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os 

prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas 

preventivas acaso adotadas;  

V – se responsabilizar pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que 

causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste 

contrato, respondendo por si e por seus sucessores; 

VI – atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, 

bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega 

dos objetos;  

VII – refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, o objeto aceito, desde 

que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível 

de aferição com a devida utilização; 

VIII – reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de 

materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e 

para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;  

IX – respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação 

pertinente;  



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
  Secretaria Municipal de Administração 

  Equipe de Pregão 
  

 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

                                                             www.araruama.rj.gov.br                                          13 

Processo Nº  5044/2019 

Ass.: _______ Fls. 13 

 

X – fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de 

qualquer descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE;  

XI – adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da  entrega do objeto;  

XII- se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do contrato, devendo obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação 

das Leis do Trabalho, no que concerne à contratação de pessoal a ser empregado na execução dos 

serviços ora contratados;  

XIII - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o serviço do objeto 

do presente Edital. 

15.2. Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja 

devidamente atestada por 2 (dois) funcionários do setor próprio. 

15.3. Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

16. DO PRAZO DE ENTREGA / DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

16.1. O prazo de entrega será em até 30 dias após a emissão de empenho e deverá ser entregue na 

Secretaria Municipal de Saúde de Araruama – RJ, situada na Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro – 

Araruama – RJ. 

16.2. O objeto desta licitação somente será aceito, se estiver devidamente em conformidade com o 

edital e seus anexos, mediante avaliação do contratante na forma prevista nos artigos 73 e 74 da Lei 

8.666/93, no que couber. 

16.3. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade de cada objeto com a 

especificação. 

16.4. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade de cada objeto e consequente 

aceitação. 

17. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

17.1. A autoridade competente para determinar a contratação somente poderá revogar a licitação em 

face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

17.2.  A anulação do procedimento licitatório induz a do Contrato. 

17.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 
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17.4. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa- fé de ser ressarcidos pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato. 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Ficará responsável pelo recebimento e pela conferência do objeto os responsáveis da DIALP 

(Divisão de Almoxarifado e Patrimônio)  da Secretaria de Saúde, e demais servidores designados pela 

SESAU que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do 

art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante 

vencedora, por quaisquer irresponsabilidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios e, na ocorrência deste, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes prepostos. 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O Pagamento será realizado após a entrega, em até 30 (trinta) dias, contados o período de 

adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela 

contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da SESAU responsáveis pelo recebimento.  

19.2. O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela empresa CONTRATADA, de 

comprovantes de pagamentos dos encargos sociais do mês anterior e impostos pertinentes ao 

fornecimento (contribuições ao INSS, FGTS e CNDT).  

19.3. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível a 

contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira, que será o 

produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de 

atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

19.4. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque 

administrativo nominal a contratada, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais 

previstas. 

19.5- O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado sofrerá a 

incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 

406, da Lei Federal n. 10406/02. 

19.6. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 

(trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e 

três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

19.7. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para 

pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta 

de erros. 

20. DO FORO  

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama - RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

21.2. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de 

ofícios ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou 

indenização por esses fatos, de acordo com o art. 229 da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 49 da lei 

Federal nº 8.666/93. 

21.3. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 

65,§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.5. Ao pregoeiro, além do recebimento e exame da documentação e das propostas caberá o 

julgamento e obediência às disposições supramencionadas, bem como dirimir sobre dúvidas ou 

omissões. 

21.6. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação e proposta de preços relativa ao presente Edital. 

21.7. Nenhum Contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para 

pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.  

21.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida e nova data será agendada. 

21.9. Por decisão do Pregoeiro, o Pregão poderá ser suspenso, ficando registrado em ata as propostas 

e lances eventualmente recebidos. 

21.10. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.11. Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura de 

Araruama - RJ.  

21.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do  

proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

21.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados. 

21.15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio. 
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21.16. O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na Avenida John Kennedy, nº 

120 - Centro – Araruama - RJ, CEP: 28.970-000, sendo que quaisquer informações e esclarecimentos 

adicionais relativos a essa licitação, deverão ser solicitados no local retro mencionado através do Tel.: 

(22) 2665-2121 Ramal 211, de segunda à sexta, das 13:00 às 17:00 horas. 

22. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II -  Carta de Credenciamento; 

Anexo III - Modelo de Proposta; 

Anexo IV – Estimativa DECOP; 

Anexo V- Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo VI- Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

Anexo VII – Declaração de Micro e Pequena Empresa. 

 

 

Araruama-RJ, 27 de maio de 2019. 

 

        CAIO BENITES RANGEL       ELAINE CAVEARI DE ALMEIDA 

Pregoeiro       Elaboradora 

Matrícula 9956942-8                                                              Matrícula 9949429-5 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 - OBJETO: 

1.1 O objeto é aquisição  de ambulância UTI Móvel do tipo “D” totalmente equipada, para atender as 

Unidades de Saúde do Municipal de Araruama-RJ. 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 A aquisição se faz necessário visando atender as unidades de saúde de Araruama, com objetivo de 

prestar atendimento a pacientes em estado grave nas transferências, que necessitam de um maior suporte 

a vida e segurança.  

 

3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1 Os recursos necessários para a realização da contratação correrão por conta da dotação orçamentária: 

 Programa de Trabalho: 10.122.0010.1004 

 Natureza Despesa: 4.4.90.52.00.00 

 

4– PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA: 

4.1 O prazo de entrega será em até 30 dias após a emissão de empenho e deverá ser entregue na 

Secretaria Municipal de Saúde de Araruama – RJ., situada na Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro – 

Araruama – RJ. 

 

5 – PAGAMENTO: 

5.1 O pagamento será realizado após entrega em até 30 dias contados a data final do período do 

adimplemento a que se referir, mediante a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, 

atestada e revisada por 02 (dois) servidores da Secretaria requisitante, responsável pelo recebimento. 

 

6 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO E PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

6.1 Ficará responsável pelo recebimento e conferência do  objeto, o responsável pela DIVEI (Divisão de 

Veículos)  da Secretaria de Saúde, o funcionário Nelci Márcio Cordeiro Damiani - Matrícula nº.9950466. 
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6.2 O gerenciamento da contratação decorrente do edital caberá ao servidor especialmente designado da 

Secretaria de Saúde de Araruama, e a fiscalização, aos funcionários Nelci Márcio Cordeiro Damiani - 

Matrícula nº.9950466 e Adelina dos Santos Costa – Matricula nº.6727, que determinarão o que for 

necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7 – ESPECIFICAÇÕES:  

Item Descrição Unidade Quant. 

01 

Ambulância UTI Móvel (Tipo D) Furgão devidamente Equipada. 

Modelo de Ambulância para Suporte Avançado a Vida, em conformidade com a Portaria 

2048/2002. 

Veículo Novo; Zero Km; Van (furgão); Combustível Diesel; Cor Branca; sem emplacamento; 

Furgão com as características para ATENDER as Normas e Exigências de AMBULÂNCIA 

DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (UTI MÓVEL CLASSE D); Veículo Longo e com Teto 

Elevado; Potencia Mínima de 120Cv; Nunca Usado. 

Veículo com Motor a Diesel de no Mínimo 120 Cvs Turbinado e/ou Equivalente; Com Cambio 

de no Mínimo 6 marchas (5 a frente e 1 a ré); Equipada com Ar Condicionado para todo 

veículo; Direção Hidráulica e/ou Elétrica; Faróis de Neblina; Tacógrafo; Freios ABS; Air-bag 

duplo; Volante com Regulagem de Altura; Vidros Climatizados; Faróis com Regulagem de 

Altura; Rádio FM/ MP3 / CD e Mínimo 2 Alto-falantes; Banco Motorista com Regulagem de 

Altura. 

                                                                                

                      DA TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL – 

TIPO “D” 

 

É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA / LICITANTE VENCEDORA, COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, EQUIPAR A AMBULÂNCIA CONTENDO NO 

MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS ABAIXO, E DEMAIS ITENS SE FAÇAM NECESSÁRIOS.  

 

1) Da Transformação Interna e Externa,  

2) Revestimento Assoalho,  

3) Divisória Cabine/Compartimento do Paciente,  

4) Janelas, 

5) Poltrona para Socorrista, 

6) Armários,  

7) Banco Baú,  

8) Sistema Elétrico,  

9) Faróis de Embarque,  

10) Iluminação Interna,  

11) Ventilação/Exaustão, 

12) Ar Condicionado,  

13) Grafismo Esterno,  

14) 02 (dois) Cilindros de Oxigênio 3,5m³,  

Unid. 01 
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15) 01 (um) Cilindro de Oxigênio de 05 Litros,  

16) 01 (um) Equipamentos de Oxigenação,  

17) 02 (dois) Fluxômetros para Rede de Oxigênio,  

18) 01 (um) Corrimão,  

19) 02 (dois) Suportes pra Soro e Sangue,  

20) 01 (uma) Prancha de Imobilização,  

21) 01 (uma) Maca Retrátil,  

22) 01 (um) Monitor Multiparamétrico de Transporte Parâmetro, 

23) 01 (um) Respirador de Transporte,  

24) 01 (um) Desfibrilador e Cardioversor com Marca-Passo Esterno,  

25) Sirene de Alerta para Marchá Ré,  

26) Sinalização Sonora de Emergência, 

27) Extintor portátil de Pó Qúimico Seco ABC de 12 Kg, 

28) 01 (uma) Cadeira de Rodas Dobrável.              

 29) Bomba de infusão com bateria Equipo. 

 30) Aspirador de Líquidos e Secreções. 

 31) Aspirador para rede canalizada de oxigênio frasco em policarbonato capacidade 400ml. 

 

         DESCRIÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS DOS ITENS  PARA A TRANSFORMAÇÃO DO 

VEÍCULO. 

 

1) DA TRANSFORMAÇÃO INTERNA e EXTERNA Mínima: REVESTIMENTO INTERNO: As 

paredes internas com isolamento termoacústico, revestidas de material lavável e resistente 

aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares. Revestimento 

interno do teto e laterais será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, 

laminadas em moldes já com o formato da parte interna da carroceria e com reforços laterais 

de perfis de aço com tratamento anticorrosivo. Vedação das junções das chapas do teto e 

laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. 

 

2) REVESTIMENTO ASSOALHO: Assoalho revestido em manta vinílica, com película de 

poliuretano ultrarresistente (sem necessidade de polimento e cera), monolítico para resistir a 

trafego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade anti-

escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica; O material do 

revestimento do assoalho deverá cobrir todo o comprimento e largura da área de trabalho do 

compartimento. Sendo instalado sobre piso de madeira compensado naval, com 

aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência ou superior 

que o compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o compensado naval. Serão 

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

Vedação dos cantos com cola poliuretânica automotiva de forma a permitir vedação total 

contra a entrada de umidade ou pó. 

 

3) DIVISÓRIA CABINE / COMPARTIMENTO DO PACIENTE: Porta de correr de acesso 

entre a cabine e o salão de atendimento e janela de correr em acrílico transparente com 

divisória com passagem livre entre o salão e a cabine quando aberta, com 600 mm de 

largura e a altura do piso ao teto, ficando a passagem livre do salão para a cabine vice-se 
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versa. 

 

4) JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta 

lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a 

visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as mesmas 

características. 

 

5) POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatômica e giratória em 360º afixada sobre 

base giratória que permita a fixação em, pelo menos, quatro posições fixadas no salão da 

viatura próxima a cabeceira da maca. Com cinto de segurança de 03 pontas. O apoio das 

costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e 

encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvim 

automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do tipo anatômico e na 

altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do 

socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.  

 

6) ARMÁRIOS: Conjunto modular de armários confeccionados em compensado de pinho 

naval revestido em fórmica texturizada interna e externamente de alto padrão de 

acabamento, todas as bordas possuirão proteção emborrachada para servir de proteção 

contra choques e os cantos são arredondados em perfis de alumínio, de forma a evitar cortes 

no caso de choque. Todos os tampos além da proteção de borracha possuirão ressalto a fim 

de evitar a queda de objetos durante o deslocamento do veículo. Todas as gavetas e portas 

devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o 

deslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua 

abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura para 

impedir que sejam retiradas, acidentalmente durante a utilização. Na lateral esquerda entre a 

traseira do veículo e a divisória será instalado um conjunto de armários, com cantos 

arredondados em perfis de alumínio estrutural, sendo um destes para alocação de 02 

cilindros de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para 

permitir a substituição do cilindro, terá ainda janela para permitir o acesso e visibilidade para 

a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com cantos arredondados 

em perfis de alumínio, com portas corrediças em acrílico, balcão superior para fixação à 

alocação de equipamentos, braço em alumínio fixado no balcão e armário superior para 

fixação de bomba de infusão e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa 

acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte 

superior desta bancada será instalado um armário aéreo com compartimentos e portas 

corrediças em acrílico transparente. Na parte inferior do armário principal (lado esquerdo), 

acesso pela porta traseira, local para acondicionamento da prancha de imobilização com 

porta e trinco de fácil abertura. 

 

7) BANCO BAÚ: Escamoteável, tipo baú, confeccionado em madeira de compensado naval, 

revestida de fórmica texturizada externa e internamente (não sendo aceito aglomerado ou 

MDF na construção), com comprimento mínimo de 1.2m, sob o mesmo será montado um 

assento inteiriço de espuma (sobre a tampa escamoteável do baú) e três encostos individuais 

com apoio de cabeça (montados na parede lateral interna da viatura logo acima do baú), 

confeccionados em espuma injetada, com revestimento em courvin de alta resistência, na cor 

verde clara, sendo que a espuma utilizada deverá possuir espessura máxima de 50 mm e 

densidade mínima de 30 kgf/m³, o banco deverá permitir o transporte de três pessoas 

sentadas, equipado com 03 cintos de segurança conforme resolução 048 Contran, para ser 

utilizado por pacientes ou acompanhantes. O banco deverá estar localizado no lado direito da 

viatura paralelamente à maca e voltado para a vítima. Não poderá haver cantos vivos, 

superfícies pontiagudas ou outros obstáculos que possam causar ferimentos ou impeçam o 
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trabalho dos socorristas no interior do compartimento, principalmente com a viatura em 

movimento. A tampa deste banco possuirá dois sistemas de dobradiça com mola para 

sustentar a tampa aberta, um em cada lateral, e ainda, deverá contar com uma lixeira com 

porta embutida no banco baú. 

 

8) SISTEMA ELÉTRICO: Sistema elétrico de transformação servido por circuitos totalmente 

separados e distintos dos circuitos do chassi do veículo será alimentado por duas baterias, 

sendo a do chassi original do fabricante e uma outra independente para o compartimento de 

atendimento. Essa segunda bateria é do tipo ciclo profundo e com capacidade para 90 AH, 

do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção na base 

para evitar corrosão. Sistema de bloqueio automático o uso da bateria do motor para 

alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência indicadora 

de nível de energia, quando o veículo estiver com o motor desligado. O sistema elétrico 

estará dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados, do veículo 

e dos equipamentos, quer com a viatura em movimento ou estacionada, sem risco de 

sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Todos os componentes elétricos e fiação são 

facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar 

verificações e manutenções. As chaves elétricas, dispositivos indicadores e controles devem 

estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes 

exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, são a prova de 

corrosão e de intempéries. A fiação deverão ter códigos permanentes de cores ou ter 

identificações com números/letras de fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas 

semelhantes. Elas serão identificadas por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. 

Todos os chicotes, armações e fiações fixados ao compartimento de atendimento ou 

armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que 

possam resultar em atritos, apertos, protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura 

serão adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger 

ou segurar a fiação são adequados para utilização e ser padrão automotivo. Todos os 

componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma laça de fio que possibilitem pelo 

menos duas substituições dos terminais de fiação. Todos os circuitos elétricos devem ser 

protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente, de 

fácil remoção e de acesso para inspeção e manutenção. Central elétrica composta de 

disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis e chave geral instalada no painel de 

comando. Inversor de corrente contínua (12 v) para alternada (220 v) com capacidade de 

2000 w de potência e onda senoidal pura. O painel elétrico interno, confeccionado em ABS 

injetado na cor branca, localizado na parede sobre a bancada próxima a cabeceira do 

paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro 

tripolares (2P+T) ou 127 V (AC) e duas para 12 v (DC), além de interruptores com teclas do 

tipo “iluminadas” com sistema “TOUCH”. Todas as tomadas elétricas mantém uma distância 

mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio conforme normas da ABNT. 

 

9) FARÓIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes direcionáveis com lâmpadas de leds de 

embarque, sendo um na porta corrediça lateral e dois sob as portas traseiras. 

 

10) ILUMINAÇÃO INTERNA: Instalação de quatro luminárias embutidas no teto, com base 

estampada em alumínio, lâmpadas de LED (luz branca), com no mínimo 50 led´s, 

distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões 

mínimos estabelecidos pela ABNT. Deverá ainda, Possuir duas luminárias com foco dirigido 

sobre a maca, com lâmpadas em modelo LED (luz amarela), com no mínimo 12 leds. 

 

11) VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO: Instalação de 01 exaustor/ventilador 12 volts no teto do 

veículo para circulação e renovação do ar no compartimento do paciente. 
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12) AR CONDICIONADO: Sistema de ar condicionado a fim de fornecer e manter o ar limpo 

no nível especificado de temperatura interna conforme NBR14561/2000, cujo sistema deve 

ter a capacidade de manter a temperatura interna de 20 a 24 graus Celsius quando a 

temperatura externa estiver acima desta marca. Tal sistema deverá ser em gás ecológico 

(134ª) a partir do compressor de 160cc, condensador paralell flow com filtro bacteriológico 

acoplado, com eletro ventilador auxiliar de 14 polegadas, chicote elétrico independente e com 

conectores selados, suporte de fixação no motor do veículo, trocador de calor em alumínio 

afixado por suportes de alumínio de 2.4mm, termostato, sistema de acionamento do ar 

condicionado através de 1 botão com sistema TOUCH, controle da ventilação do evaporador 

através de rampa de aceleração (PWM), 01 núcleo evaporador na caixa de ventilação do 

painel na cabine com trocador em alumínio brasado. Caixa evaporadora no ambiente traseiro 

com resistência a impactos e vibrações, a estrutura deve ser pintada eletrostaticamente para 

garantir impedimento à corrosão (devido ao contato com água) e com invólucro em Fiber 

Glass de 2.0 mm isolador termo/acusticamente, cuja caixa deverá comportar um núcleo de 

refrigeração dimensionado para a demanda da temperatura referida, devera fornecer uma 

potência de 20.000 BTU’s na cabine dianteira e 30.000 BTU’s no compartimento traseiro 

(salão de atendimento), devendo oferecer uma flecha de ar de 2500mm com a velocidade 

mínima de 0,26 m/s e uma vazão global mínima de 1000 m³/h para garantir a eficiência 

mínima pretendida quanto a circulação de ar até a porta traseira do veículo. Também, 

objetivando melhora na durabilidade do compressor e constante produção de frio, mesmo 

com o motor do veículo em RPM reduzida, é exigido que a temperatura máxima do gás na 

pré-válvula expansora não exceda a temperatura de 45º C, e os componentes do sistema 

devem ser interligados por mangueiras e / ou canos e conexões detalhadamente 

posicionados de forma a garantir que não tenham contato direto com o chassi e / ou a 

carroceria do veículo a fim de evitar vibrações e consequentes quebras ou rompimentos. 

 

13) GRAFISMO EXTERNO: Faixas em ambas as laterais de 20 cm de altura na cor vermelha 

iniciando da sinaleira frontal, com segmentos inclinados até o final da porta da cabine 

seguindo até o final da porta 

do furgão, com a inscrição “AMBULÂNCIA” vazada, a mesma faixa inclinada terminará no 

canto superior. Na traseira devem ser colocadas 02 cruz em vermelho de 55cm de altura e 

uma faixa vermelha de 20cm de altura, na parte superior do veículo iniciando de uma porta 

até o final da outra porta com a inscrição “ambulância” vazada em vermelho, caso necessite 

alterar o local da inscrição ambulância será colocado na parte inferior, sem precisar vazar. 

No capô frontal deverá ser colocado o 

letreiro “ambulância” no tamanho de 12cm de altura na letra em recorte de forma espelhada 

em vermelho com curvatura de 5cm para baixo, com uma faixa de 6cm na extremidade 

inferior do capo acompanhando a curvatura do mesmo e com uma cruz em vermelho com 

25cm de altura centralizado com a “AMBULÂNCIA” e a parte superior do capo (se necessário 

transfere a cruz frontal para cima do para brisa no tamanho de 30cm). Toda a Película 

Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC 80 micras Polimérico Calandrado Acrílico Aquoso 

Permanente com Aparência Semi Brilho sem textura. Propriedades Ecologicamente Corretas 

(isento de chumbo), Liner Papel Couché Siliconado com gramatura de 120g. 

 

14) 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 3.5 m³ (20 l): 02 Cilindros 3.5 m³ para oxigênio 

confeccionado em alumínio, fixados no suporte acima descrito, com válvula reguladora de 

pressão e manômetro. 

 

15) 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 05 LITROS: confeccionado em alumínio, com 

válvula reguladora de pressão, manômetro e fluxômetro (conforme descrição de fluxômetro). 
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16) - 01 (UM) EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de oxigenação composto de 

manômetro ligado ao cilindro de oxigênio através de mangueira desenvolvida em nylon 

trançado, de primeira qualidade, com capacidade para até 250 libras de pressão, régua de 

oxigenação instalada na lateral esquerda e acoplada ao painel de comando, com fluxômetro, 

frasco aspirador e umidificador com máscara e com as seguintes características: 

Macronebulizador de Oxigênio para sistema fixo. Frasco em PVC atóxico ou similar, com 

capacidade de no mínimo 250 ml, graduado, de forma a permitir uma fácil visualização. 

Tampa de rosca e orifício para saída do oxigênio em plástico resistente ou material similar, 

de acordo com as normas da ABNT. Borboleta de conexão confeccionada externamente em 

plástico ou similar e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com 

sistema de selagem, para evitar vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em 

metal na parte superior e tubo condutor em silicone atóxico ou similar. Extremidade da saída 

do fluxo de oxigênio em silicone atóxico ou similar, com orifícios de tal maneira a permitir a 

umidificação homogênea do oxigênio. 

 

17) 02 (DOIS) FLUXÔMETROS PARA REDE DE OXIGÊNIO: Dois fluxômetros de 0-15 

l/min, constituído de corpo em latão cromado, guarnição e tubo de medição em policarbonato 

de cristal, esfera em aço inoxidável. Vazão máxima de 15 l/min a uma pressão de 3,5 

kgf/cm³. Sistema de regulagem de vazão por válvula de agulha. Porca de conexão de 

entrada, com abas para permitir montagem manual. Escala com duplo cônico. Conexões de 

entrada e saída normatizadas pela ABNT. 

 

18) 01 (UM) CORRIMÃO: 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 veículo. 

 

19) 02 (DOIS) SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Dois suporte para soro e sangue, 

confeccionado em alumínio, instalado no corrimão com regulagem de posição e cintas de 

velcro para fixação dos frascos. 

 

20) 01 (UMA) PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Rígida, leve e confortável. Possui pegadores 

amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do 

paciente. 100% radiopaco para o uso em Raios-X e Ressonância Magnética. Possui 

aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água e altura. Feita em 

polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas 

de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180kg; Cor: Amarelo. Com 

cinto de segurança aranha para fixação da vítima a mesma e imobilizador de cabeça 

(headblock), impermeável na cor amarela. 

 

21) 01 (UMA) MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de 

duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático anti-queda, em 

conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo 

duas pessoas. Peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 180 kg. A maca possui ainda 

cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) 

para fixação da vítima e da maca rígida e um (1) cinto de segurança com sistema de quatro 

(4) pontas. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam 

de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5 polegadas, sendo duas 

com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, 

revestido com tecido sintético, sem costuras, cor verde clara, impermeável e lavável com 

produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser 
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apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento acima 

descrito. 

 

22)  01 (UM) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE PARÂMETROS: 

ECG/RESP/TEMP/SpO2/NIBP. ECG: Até 3 (três) canais simultâneos ; 7 (sete) derivações; 

Traçados com ganho e velocidade programáveis; Detecção de QRS; Proteção contra 

descarga do desfibrilador; Detector de marcapasso. Respiração: Detecção por bioimpedância 

transtorácica; Monitoração da frequência respiratória; Detecção de apneia com tempo 

programável; Traçado com ganho automático. Temperatura (Temp): Sensores 

cutâneos/superficiais (esofágicos/retais – opc). Oximetria (SpO2): Indicação numérica dos 

valores de saturação e pulso; Apresentação da curva pletismográfica. Pressão Arterial Não 

Invasiva (NIBP): Indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica; Medição 

automática com programação de intervalo ou medição manual por tecla dedicada; 

Interrupção imediata do processo de medição por tecla específica. Principais características: 

Integração de informações e curvas na mesma tela; Interfaces e configurações específicas 

para cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e Diagnóstico) e paciente 

(neonato, pediátrico e adulto); Monitor leve, compacto e facilmente trans- portável por meio 

alça embutida; Alarmes configuráveis pelo usuário. Histórico - Permite o acompanhamento 

da evolução do paciente de forma numérica (tabela) e/ou gráfica. Especificações gerais: 

Dimensões aproximadas 200 x 230 x 140 mm (alt x larg x prof); Peso aproximado 2,7kg (sem 

acessórios e com bateria interna); Alimentação Rede Elétrica: 100 – 240VCA (automática). 

Frequência: 50/60 Hz. Alimentação: DC: 10 – 18VDC. Potência da Fonte: 120VA. Bateria 

Recarregável Interna. Tela do Vídeo Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz Ativa; Tamanho 

da tela: 8” (diagonal). Resolução: 800 x 480 pontos. 

 

23) 01 (UM) RESPIRADOR DE TRANSPORTE: Intra e extra-hospitalares e Pronto Socorro; 

atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e pressométrico em 

tempo real; tela gráfica de LCD que permite a visualização de todos os parâmetros de leitura; 

manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de 

controles e alarmes no painel, de fácil operação, permitindo o operador controle dos 

parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico: VCV Assistido/Controlado; PCV 

Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV;? Ventilação de Respaldo (VCV); 

Ventilação de Respaldo (PCV). Neonatal: Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros 

Programáveis: FIO2: 50 ou 100% (controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; 

Relação I:E: 5:1 – 1:99; Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;? Freqüência do respirador: 1 a 150 

com; Volume Corrente Inspirado: 10 a 1500 ml;? Pressão de Controle: 2 a 30 cm H2O; 

Pressão de Suporte: 2 a 30 cm H2O; Pressão de Pico: 0 a 120 cm H2O; Pressão de Base: 0 

a 100 cm H2O; PEEP: 0 a 20 cm H2O; Sensibilidade de disparo: -0,5 a -10,0 cm H2O; Pausa 

Inspiratória: 0,1 a 2,0 seg.; Compensação de altitude: 0 a 6000 msnm. Alarmes: Pressão 

Máxima; Pressão Mínima; VT Inspirado Mínimo; Apneia; Frequência Máxima; Inversão I:E; 

PEEP; Baixa Pressão de entrada de O2; Ciclo Interrompido. Os alarmes são ativados 

segundo ordem de prioridade com avisos luminosos na tela e/ou ainda auditivos. Gráfico: 

Curva de Pressão – Tempo; Congela Imagem (para leitura do gráfico); Seleção Automática 

de escalas. Outras Funçoes: Histórico de alarmes; Mecânica Respiratória: Auto PEEP. 

Alimentação: Fonte externa: 11,0 a 14,5V dc (mínimo 2A); Bateria interna recarregável com 

duração mínima de 900 mim. Acessórios: 1 Manual de Instruções;? 1 Circuito paciente 

adulto/pediátrico em silicone autoclavável; 1 Válvula exalatória; 1 Fonte Alimentação 

110/220V; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso 

ambulatorial com rodízios. 

 

24)  01 (UM) DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO EXTERNO, com 

as seguintes características: Desfibrilador portátil com tecnologia de onda bifásica para 

choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não 
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sincronizado na desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal até 

o máximo de 200j. Pás com desfibrilação externa, adulta com pediátrica embutida. Operar 

nos modos: monitorização, modo manual, DEA e marca-passo. No modo de monitorização 

deve ser possível visualização de no mínimo 3 formas de onda simultâneas e possuir tela de 

pelo menos 8,4 polegadas colorida e função de ECG (opcional de ECG de 12 derivações), 

com ou sem análise/interpretação, PNI e SpO2. Função: Bateria recarregável com 5h de 

autonomia, sendo possível adicionar uma segunda bateria dobrando a capacidade de 

monitorização contínua para 10 horas sem a necessidade de troca de uma bateria por outra. 

Armazenar internamente até 50 relatórios de ECG 12 derivações e opcionalmente realizar a 

transmissão (software não incluso) dos mesmos para sistemas de gerenciamento de 

eventos. Deverá acompanhar cabo de ECG de 3 vias, carga de teste para marca-passo, um 

rolo de papel, manual do usuário, módulo de alimentação externa, uma bateria de 5h e alça 

para transporte, 1 conjunto de pás externas adulto com pediátrico embutido, 1 bolsa de 

transporte e armazenamento do equipamento e seus acessórios, 1 cabo de SpO2, 1 cabo de 

PNI, 1 manguito, 1 cabo para conexão de pás adesivas, 1 pacote com 5 pares de pás 

adesivas. Deverá possuir Registro no Ministério da Saúde. 

 

25)  SIRENE DE ALERTA PARA MARCHA RÉ: 

Será instalado sirene para marcha-à-ré do tipo sonoro, multi-volt de 12V a 72V, proteção 

para inversão de polaridade e baixo consumo. Ideal para sinalização sonora em manobras de 

atendimento rápido. Deverá ser acionado, automaticamente, todas as vezes que for 

engatada a marcha-à-ré da viatura. Sua capacidade sonora deverá atingir no mínimo 87dB 

(decibéis). 

 

26) - SINALIZAÇÃO SONORA DE EMERGÊNCIA: 

SIRENE ELETRÔNICA: Instalada no veículo, sendo composta de sirene eletrônica 

constituída por amplificador com 200W (duzentos watts) de potência, e duas unidades 

sonofletoras com capacidade individual de 100W (cem watts) e, no mínimo, quatro tipos de 

sons independentes. As unidades sonofletoras devem ser instaladas o mais à frente possível 

no veículo, voltadas para a dianteira. 

 

 O sistema de controle dos sinalizadores visuais e sonoros deverá ser único, através de 

amplificador instalado na cabine, com potência compatível com o sistema, possuindo os 

seguintes controles: 

 

a) Botão liga-desliga para a sirene; 

b) Botão sem retenção para sirene, para “toque rápido”; 

d) Botão para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene; 

 

Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de 

sinal que interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia móvel. 

 

27)- EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 kg: com carga classes 

BCY-95 capacidade 12 kg, pressurizado, com válvula em latão forjado tipo intermitente 

manômetro capacidade de 0 a 21 kgf, saia plástica de polietileno de alto impacto anti-

faiscante, pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de 

acabamento em epóxi conforme norma NBR 10721 da ABNT de fabricação e para 

performance de capacidade extintora conforme norma NBR 9444.  
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28)- CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL: 

Cadeira para pacientes adultos, estrutura confeccionada em alumínio, com estrutura 

reforçada, suportando até 180 Kg, acento e encosto destacáveis para limpeza, 

confeccionados em material resistente e impermeável, rodas com pneus de borracha. 

Medidas aproximadas: quando fechada 105x45x15cm. 

Obs: Deverá ser alojada no compartimento traseiro junto a divisório do lado esquerdo em 

compartimento específico no armário, por um sistema de fixação seguro e permita a fácil 

colocação e remoção. 

Obs: A posição da cadeira de rodas acima sugerida poderá ser modificada pelo fornecedor, 

desde que atenda os princípios de fácil acessibilidade, não interfira com a movimentação das 

pessoas dentro da ambulância, que não seja ponto de riscos para acidentes. 

 

29)- BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA E EQUIPO: 

Equipamento deverá ser de simples operação, com orientações em display de cristal liquido 

alfanumérico. Programação para infusões parenterais e enterais. Dois modos de 

programação: vazão (ml/h) e volume total (ml) ou Volume total (ml) e tempo, com o calculo 

automático da vazão. Alarmes sonoro e visual de oclusão ou fim de solução, fim de infusão, 

fluxo livre, ar no equipo, memória corrompida. Alarme de ar deve utilizar sensor por ultra-

som. Função KVO (Keep Vein Open). Deve utilizar equipo especifico com seguimento de 

silicone, controlado através de impressão da marca e identificação do lote, possibilitando a 

rastreabilidade do mesmo. Deve possuir bateria interna recarregável. Deverá acompanhar 

minimamente 100 (cem) Equipos de Infusão parenteral compatível com a Bomba e 

minimamente 50 (cinquenta) Equipos Fotossensível  de Infusão parenteral compatível com a 

Bomba. Os Equipos deverão ser entregues com validade mínima de 18 (dezoito) meses. O 

equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde e/ou ANVISA. 

 

30)- ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES (elétrico e móvel), motor com protetor 

térmico e dispositivo de segurança, funcional, compacto e não requer lubrificantes, aspiração 

regulável, fácil limpeza e higienização, portátil, bateria recarregável, silencioso, econômico e 

de fácil manuseio. bivolt, com capacidade mínima de 6 litros, equipado com:: suporte com 

rodízios (+) frasco em termoplástico / vidro. 

 

31) ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO FRASCO EM 

POLICARBONATO CAPACIDADE 400ML, Tampa de nylon injetado com enxerto em metal 

cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 400 ml. 

Conexão padrão ABNT. Frasco coletor autoclavável.  

 

8– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

8.1 Entregar o objeto no local determinado no Termo de Referência conforme solicitação da Secretaria 

requisitante;  

8.2 Todos os equipamentos e materiais deverão ser fornecidos juntamente com a viatura, devidamente 

instalados, dispondo de dispositivos de fixação ou compartimentação, que impeçam sua movimentação e 

trepidação quando do deslocamento da viatura; 
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8.3 Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega; 

8.4 Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de 

empenho; 

8.5 Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem 

como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto;  

8.6 Substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, desde que fique 

comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com 

a devida utilização; 

8.7 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais 

empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o 

atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;  

8.8 Entregar o veículo, revisado, limpo, equipado com estepe, macaco, chave de rodas, triangulo, extintor e 

demais equipamentos que faça parte do veículo. 

8.9 Entregar o veículo com seu período da garantia tendo o início a partir da data do recebimento pela 

contratante, juntamente com todos os manuais. 

 

9– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto do presente Edital. 

 

9.2 Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja devidamente 

atestada por 02 (dois) funcionários do setor próprio. 

 

9.3 Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 

10 - DAS SANÇÕES: 

10.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado pela SESAU, garantida a prévia defesa, aplicar 

à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa sobre o valor do contrato e/ou empenho, no caso de Registro de Preços, por atrasos injustificados 

ou negligência na entrega dos produtos e na prestação dos serviços; 
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c) Impedimento de licitar e contratar com a administração municipal de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a administração 

pelos prejuízos resultantes e após de decorrido o prazo de sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

10.2 – Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa. 

 

                                                                                       

Araruama, 13 de fevereiro de 2019. 

 

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA 

Secretária Municipal de Saúde 

                      

 

Paulo C F. dos Santos 

Mat. 9950400 

Resp. p/ elab.T.R. 
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ANEXO  II 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA 

 

 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Credenciamos o/a Sr° (a) ...................., nacionalidade...................., cédula de identidade n°........................, 

emitido pelo.................., para,em nome da............(nome da empresa).........., participar do Pregão Presencial 

sob referência podendo, para tanto juntar e apresentar documentos, apresentar  propostas, assinar atos e 

termos, requerer e deliberar, apresentar  recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais 

que se fizer necessário, de acordo com o edital. 

 

 

 

__________________,____/___/_____ 

( Local e data ) 

 

 

__________________________________________ 

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A Empresa__________________________, inscrita no CNPJ/MF nº.__________________, estabelecida na 

________________________________, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do 

Pregão Presencial n°. 049/2019, Processo n° 5044/2019, para “aquisição  de ambulância UTI Móvel do tipo 

“D” totalmente equipada, para atender as Unidades de Saúde do Municipal de Araruama-RJ”, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Itens  Especificação  Unid. Qtd. Marca 
Preço 

Unitário 
Valor 
Total 

1 

                     AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA: 

Ambulância UTI Móvel (Tipo D) Furgão devidamente Equipada. 

Modelo de Ambulância para Suporte Avançado a Vida, em conformidade com a 

Portaria 2048/2002. 

Veículo Novo; Zero Km; Van (furgão); Combustível Diesel; Cor Branca; sem 

emplacamento; 

Furgão com as características para ATENDER as Normas e Exigências de 

AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (UTI MÓVEL CLASSE D); Veículo 

Longo e com Teto Elevado; Potencia Mínima de 120Cv; Nunca Usado. 

Veículo com Motor a Diesel de no Mínimo 120 Cvs Turbinado e/ou Equivalente; Com 

Cambio de no Mínimo 6 marchas (5 a frente e 1 a ré); Equipada com Ar 

Condicionado para todo veículo; Direção Hidráulica e/ou Elétrica; Faróis de Neblina; 

Tacógrafo; Freios ABS; Air-bag duplo; Volante com Regulagem de Altura; Vidros 

Climatizados; Faróis com Regulagem de Altura; Rádio FM/ MP3 / CD e Mínimo 2 

Alto-falantes; Banco Motorista com Regulagem de Altura. 

                                                                               

                      DA TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL – 

TIPO “D” 

É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA / LICITANTE VENCEDORA, COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, EQUIPAR A AMBULÂNCIA CONTENDO 

NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS ABAIXO, E DEMAIS ITENS SE FAÇAM 

NECESSÁRIOS.  

1) Da Transformação Interna e Externa,  
2) Revestimento Assoalho,  
3) Divisória Cabine/Compartimento do Paciente,  
4) Janelas, 
5) Poltrona para Socorrista, 
6) Armários,  
7) Banco Baú,  
8) Sistema Elétrico,  
9) Faróis de Embarque,  
10) Iluminação Interna,  
11) Ventilação/Exaustão, 
12) Ar Condicionado,  
13) Grafismo Esterno,  
14) 02 (dois) Cilindros de Oxigênio 3,5m³,  
15) 01 (um) Cilindro de Oxigênio de 05 Litros,  
16) 01 (um) Equipamentos de Oxigenação,  
17) 02 (dois) Fluxômetros para Rede de Oxigênio,  
18) 01 (um) Corrimão,  

Unid. 01       
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19) 02 (dois) Suportes pra Soro e Sangue,  
20) 01 (uma) Prancha de Imobilização,  
21) 01 (uma) Maca Retrátil,  
22) 01 (um) Monitor Multiparamétrico de Transporte Parâmetro, 
23) 01 (um) Respirador de Transporte,  
24) 01 (um) Desfibrilador e Cardioversor com Marca-Passo Esterno,  
25) Sirene de Alerta para Marchá Ré,  
26) Sinalização Sonora de Emergência, 
27) Extintor portátil de Pó Qúimico Seco ABC de 12 Kg, 
28) 01 (uma) Cadeira de Rodas Dobrável.              

 29) Bomba de infusão com bateria Equipo. 

 30) Aspirador de Líquidos e Secreções. 

 31) Aspirador para rede canalizada de oxigênio frasco em policarbonato capacidade 

400ml. 

         DESCRIÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS DOS ITENS  PARA A TRANSFORMAÇÃO DO 

VEÍCULO. 

1) DA TRANSFORMAÇÃO INTERNA e EXTERNA Mínima: REVESTIMENTO INTERNO: 

As paredes internas com isolamento termoacústico, revestidas de material lavável e 

resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies 

hospitalares. Revestimento interno do teto e laterais será em chapas brancas de 

fibra de vidro inteiriças e sem emendas, laminadas em moldes já com o formato da 

parte interna da carroceria e com reforços laterais de perfis de aço com tratamento 

anticorrosivo. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola 

poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. 

2) REVESTIMENTO ASSOALHO: Assoalho revestido em manta vinílica, com película 

de poliuretano ultrarresistente (sem necessidade de polimento e cera), monolítico 

para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de 

flambabilidade anti-escorregadio com resistência solar, resistência química e 

resistência térmica; O material do revestimento do assoalho deverá cobrir todo o 

comprimento e largura da área de trabalho do compartimento. Sendo instalado 

sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de 

espessura, ou sobre material de mesma resistência ou superior que o compensado 

naval, e mesma durabilidade ou superior que o compensado naval. Serão fornecidas 

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

Vedação dos cantos com cola poliuretânica automotiva de forma a permitir vedação 

total contra a entrada de umidade ou pó. 

3) DIVISÓRIA CABINE / COMPARTIMENTO DO PACIENTE: Porta de correr de acesso 

entre a cabine e o salão de atendimento e janela de correr em acrílico transparente 

com divisória com passagem livre entre o salão e a cabine quando aberta, com 600 

mm de largura e a altura do piso ao teto, ficando a passagem livre do salão para a 

cabine vice-se versa. 

4) JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na 

porta lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim 

de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do 

veículo com as mesmas características. 

5) POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatômica e giratória em 360º afixada 

sobre base giratória que permita a fixação em, pelo menos, quatro posições fixadas 

no salão da viatura próxima a cabeceira da maca. Com cinto de segurança de 03 

pontas. O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo 

da cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 

45kgf/m³, revestidos em courvim automotivo super-resistente impermeável na cor 

verde clara. Assento do tipo anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a 

fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a 
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poltrona.  

6) ARMÁRIOS: Conjunto modular de armários confeccionados em compensado de 

pinho naval revestido em fórmica texturizada interna e externamente de alto padrão 

de acabamento, todas as bordas possuirão proteção emborrachada para servir de 

proteção contra choques e os cantos são arredondados em perfis de alumínio, de 

forma a evitar cortes no caso de choque. Todos os tampos além da proteção de 

borracha possuirão ressalto a fim de evitar a queda de objetos durante o 

deslocamento do veículo. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco 

para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do 

veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com 

apenas uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura para impedir 

que sejam retiradas, acidentalmente durante a utilização. Na lateral esquerda entre 

a traseira do veículo e a divisória será instalado um conjunto de armários, com 

cantos arredondados em perfis de alumínio estrutural, sendo um destes para 

alocação de 02 cilindros de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com 

engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro, terá ainda janela para 

permitir o acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda 

bancada inferior com cantos arredondados em perfis de alumínio, com portas 

corrediças em acrílico, balcão superior para fixação à alocação de equipamentos, 

braço em alumínio fixado no balcão e armário superior para fixação de bomba de 

infusão e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa acesso pela 

porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte 

superior desta bancada será instalado um armário aéreo com compartimentos e 

portas corrediças em acrílico transparente. Na parte inferior do armário principal 

(lado esquerdo), acesso pela porta traseira, local para acondicionamento da prancha 

de imobilização com porta e trinco de fácil abertura. 

7) BANCO BAÚ: Escamoteável, tipo baú, confeccionado em madeira de compensado 

naval, revestida de fórmica texturizada externa e internamente (não sendo aceito 

aglomerado ou MDF na construção), com comprimento mínimo de 1.2m, sob o 

mesmo será montado um assento inteiriço de espuma (sobre a tampa escamoteável 

do baú) e três encostos individuais com apoio de cabeça (montados na parede 

lateral interna da viatura logo acima do baú), confeccionados em espuma injetada, 

com revestimento em courvin de alta resistência, na cor verde clara, sendo que a 

espuma utilizada deverá possuir espessura máxima de 50 mm e densidade mínima 

de 30 kgf/m³, o banco deverá permitir o transporte de três pessoas sentadas, 

equipado com 03 cintos de segurança conforme resolução 048 Contran, para ser 

utilizado por pacientes ou acompanhantes. O banco deverá estar localizado no lado 

direito da viatura paralelamente à maca e voltado para a vítima. Não poderá haver 

cantos vivos, superfícies pontiagudas ou outros obstáculos que possam causar 

ferimentos ou impeçam o trabalho dos socorristas no interior do compartimento, 

principalmente com a viatura em movimento. A tampa deste banco possuirá dois 

sistemas de dobradiça com mola para sustentar a tampa aberta, um em cada lateral, 

e ainda, deverá contar com uma lixeira com porta embutida no banco baú. 

8) SISTEMA ELÉTRICO: Sistema elétrico de transformação servido por circuitos 

totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi do veículo será alimentado 

por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra 

independente para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria é do 

tipo ciclo profundo e com capacidade para 90 AH, do tipo sem manutenção, 12 volts, 

instalada em local de fácil acesso, com proteção na base para evitar corrosão. 

Sistema de bloqueio automático o uso da bateria do motor para alimentar o 

compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência indicadora de 

nível de energia, quando o veículo estiver com o motor desligado. O sistema elétrico 

estará dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados, do 

veículo e dos equipamentos, quer com a viatura em movimento ou estacionada, sem 

risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Todos os componentes 

elétricos e fiação são facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
  Secretaria Municipal de Administração 

  Equipe de Pregão 
  

 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

                                                             www.araruama.rj.gov.br                                          33 

Processo Nº  5044/2019 

Ass.: _______ Fls. 33 

 

se possam realizar verificações e manutenções. As chaves elétricas, dispositivos 

indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a 

remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos 

eletrônicos e peças fixas, são a prova de corrosão e de intempéries. A fiação deverão 

ter códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil 

leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Elas serão identificadas por 

códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, armações e 

fiações fixados ao compartimento de atendimento ou armação por braçadeiras 

plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que possam resultar em 

atritos, apertos, protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura serão 

adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para 

proteger ou segurar a fiação são adequados para utilização e ser padrão automotivo. 

Todos os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma laça de fio que 

possibilitem pelo menos duas substituições dos terminais de fiação. Todos os 

circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos 

eletrônicos de proteção à corrente, de fácil remoção e de acesso para inspeção e 

manutenção. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, 

base de fusíveis e chave geral instalada no painel de comando. Inversor de corrente 

contínua (12 v) para alternada (220 v) com capacidade de 2000 w de potência e onda 

senoidal pura. O painel elétrico interno, confeccionado em ABS injetado na cor 

branca, localizado na parede sobre a bancada próxima a cabeceira do paciente, 

deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro 

tripolares (2P+T) ou 127 V (AC) e duas para 12 v (DC), além de interruptores com 

teclas do tipo “iluminadas” com sistema “TOUCH”. Todas as tomadas elétricas 

mantém uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio conforme 

normas da ABNT. 

9) FARÓIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes direcionáveis com lâmpadas de 

leds de embarque, sendo um na porta corrediça lateral e dois sob as portas traseiras. 

10) ILUMINAÇÃO INTERNA: Instalação de quatro luminárias embutidas no teto, com 

base estampada em alumínio, lâmpadas de LED (luz branca), com no mínimo 50 

led´s, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo 

padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Deverá ainda, Possuir duas luminárias 

com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas em modelo LED (luz amarela), com 

no mínimo 12 leds. 

11) VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO: Instalação de 01 exaustor/ventilador 12 volts no teto 

do veículo para circulação e renovação do ar no compartimento do paciente. 

12) AR CONDICIONADO: Sistema de ar condicionado a fim de fornecer e manter o ar 

limpo no nível especificado de temperatura interna conforme NBR14561/2000, cujo 

sistema deve ter a capacidade de manter a temperatura interna de 20 a 24 graus 

Celsius quando a temperatura externa estiver acima desta marca. Tal sistema deverá 

ser em gás ecológico (134ª) a partir do compressor de 160cc, condensador paralell 

flow com filtro bacteriológico acoplado, com eletro ventilador auxiliar de 14 

polegadas, chicote elétrico independente e com conectores selados, suporte de 

fixação no motor do veículo, trocador de calor em alumínio afixado por suportes de 

alumínio de 2.4mm, termostato, sistema de acionamento do ar condicionado através 

de 1 botão com sistema TOUCH, controle da ventilação do evaporador através de 

rampa de aceleração (PWM), 01 núcleo evaporador na caixa de ventilação do painel 

na cabine com trocador em alumínio brasado. Caixa evaporadora no ambiente 

traseiro com resistência a impactos e vibrações, a estrutura deve ser pintada 

eletrostaticamente para garantir impedimento à corrosão (devido ao contato com 

água) e com invólucro em Fiber Glass de 2.0 mm isolador termo/acusticamente, cuja 

caixa deverá comportar um núcleo de refrigeração dimensionado para a demanda 

da temperatura referida, devera fornecer uma potência de 20.000 BTU’s na cabine 

dianteira e 30.000 BTU’s no compartimento traseiro (salão de atendimento), 

devendo oferecer uma flecha de ar de 2500mm com a velocidade mínima de 0,26 
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m/s e uma vazão global mínima de 1000 m³/h para garantir a eficiência mínima 

pretendida quanto a circulação de ar até a porta traseira do veículo. Também, 

objetivando melhora na durabilidade do compressor e constante produção de frio, 

mesmo com o motor do veículo em RPM reduzida, é exigido que a temperatura 

máxima do gás na pré-válvula expansora não exceda a temperatura de 45º C, e os 

componentes do sistema devem ser interligados por mangueiras e / ou canos e 

conexões detalhadamente posicionados de forma a garantir que não tenham 

contato direto com o chassi e / ou a carroceria do veículo a fim de evitar vibrações e 

consequentes quebras ou rompimentos. 

13) GRAFISMO EXTERNO: Faixas em ambas as laterais de 20 cm de altura na cor 

vermelha iniciando da sinaleira frontal, com segmentos inclinados até o final da 

porta da cabine seguindo até o final da porta 

do furgão, com a inscrição “AMBULÂNCIA” vazada, a mesma faixa inclinada 

terminará no canto superior. Na traseira devem ser colocadas 02 cruz em vermelho 

de 55cm de altura e uma faixa vermelha de 20cm de altura, na parte superior do 

veículo iniciando de uma porta até o final da outra porta com a inscrição 

“ambulância” vazada em vermelho, caso necessite alterar o local da inscrição 

ambulância será colocado na parte inferior, sem precisar vazar. No capô frontal 

deverá ser colocado o letreiro “ambulância” no tamanho de 12cm de altura na letra 

em recorte de forma espelhada em vermelho com curvatura de 5cm para baixo, com 

uma faixa de 6cm na extremidade inferior do capo acompanhando a curvatura do 

mesmo e com uma cruz em vermelho com 25cm de altura centralizado com a 

“AMBULÂNCIA” e a parte superior do capo (se necessário transfere a cruz frontal 

para cima do para brisa no tamanho de 30cm). Toda a Película Polimérica Colorida 

devem ser Vinil PVC 80 micras Polimérico Calandrado Acrílico Aquoso Permanente 

com Aparência Semi Brilho sem textura. Propriedades Ecologicamente Corretas 

(isento de chumbo), Liner Papel Couché Siliconado com gramatura de 120g. 

14) 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 3.5 m³ (20 l): 02 Cilindros 3.5 m³ para 

oxigênio confeccionado em alumínio, fixados no suporte acima descrito, com válvula 

reguladora de pressão e manômetro. 

15) 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 05 LITROS: confeccionado em alumínio, 

com válvula reguladora de pressão, manômetro e fluxômetro (conforme descrição 

de fluxômetro). 

16) - 01 (UM) EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de oxigenação composto de 

manômetro ligado ao cilindro de oxigênio através de mangueira desenvolvida em 

nylon trançado, de primeira qualidade, com capacidade para até 250 libras de 

pressão, régua de oxigenação instalada na lateral esquerda e acoplada ao painel de 

comando, com fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com máscara e com as 

seguintes características: Macronebulizador de Oxigênio para sistema fixo. Frasco 

em PVC atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml, graduado, de 

forma a permitir uma fácil visualização. Tampa de rosca e orifício para saída do 

oxigênio em plástico resistente ou material similar, de acordo com as normas da 

ABNT. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar e 

internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de 

selagem, para evitar vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em 

metal na parte superior e tubo condutor em silicone atóxico ou similar. Extremidade 

da saída do fluxo de oxigênio em silicone atóxico ou similar, com orifícios de tal 

maneira a permitir a umidificação homogênea do oxigênio. 

17) 02 (DOIS) FLUXÔMETROS PARA REDE DE OXIGÊNIO: Dois fluxômetros de 0-15 

l/min, constituído de corpo em latão cromado, guarnição e tubo de medição em 

policarbonato de cristal, esfera em aço inoxidável. Vazão máxima de 15 l/min a uma 

pressão de 3,5 kgf/cm³. Sistema de regulagem de vazão por válvula de agulha. Porca 

de conexão de entrada, com abas para permitir montagem manual. Escala com 
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duplo cônico. Conexões de entrada e saída normatizadas pela ABNT. 

18) 01 (UM) CORRIMÃO: 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 veículo. 

19) 02 (DOIS) SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Dois suporte para soro e sangue, 

confeccionado em alumínio, instalado no corrimão com regulagem de posição e 

cintas de velcro para fixação dos frascos. 

20) 01 (UMA) PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Rígida, leve e confortável. Possui 

pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor 

acomodação do paciente. 100% radiopaco para o uso em Raios-X e Ressonância 

Magnética. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na 

água e altura. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para 

o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas 

com peso ate 180kg; Cor: Amarelo. Com cinto de segurança aranha para fixação da 

vítima a mesma e imobilizador de cabeça (headblock), impermeável na cor amarela. 

21) 01 (UMA) MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em 

estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático anti-

queda, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a 

operação com no máximo duas pessoas. Peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de 

até 180 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido 

(mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e 

um (1) cinto de segurança com sistema de quatro (4) pontas. Possui esse 

equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com 

base montada sobre quatro rodas de borracha de 5 polegadas, sendo duas com 

freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 

33, revestido com tecido sintético, sem costuras, cor verde clara, impermeável e 

lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) 

alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na 

ANVISA do equipamento acima descrito. 

22)  01 (UM) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE PARÂMETROS: 

ECG/RESP/TEMP/SpO2/NIBP. ECG: Até 3 (três) canais simultâneos ; 7 (sete) 

derivações; Traçados com ganho e velocidade programáveis; Detecção de QRS; 

Proteção contra descarga do desfibrilador; Detector de marcapasso. Respiração: 

Detecção por bioimpedância transtorácica; Monitoração da frequência respiratória; 

Detecção de apneia com tempo programável; Traçado com ganho automático. 

Temperatura (Temp): Sensores cutâneos/superficiais (esofágicos/retais – opc). 

Oximetria (SpO2): Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; 

Apresentação da curva pletismográfica. Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP): 

Indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica; Medição automática 

com programação de intervalo ou medição manual por tecla dedicada; Interrupção 

imediata do processo de medição por tecla específica. Principais características: 

Integração de informações e curvas na mesma tela; Interfaces e configurações 

específicas para cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e 

Diagnóstico) e paciente (neonato, pediátrico e adulto); Monitor leve, compacto e 

facilmente trans- portável por meio alça embutida; Alarmes configuráveis pelo 

usuário. Histórico - Permite o acompanhamento da evolução do paciente de forma 

numérica (tabela) e/ou gráfica. Especificações gerais: Dimensões aproximadas 200 x 

230 x 140 mm (alt x larg x prof); Peso aproximado 2,7kg (sem acessórios e com 

bateria interna); Alimentação Rede Elétrica: 100 – 240VCA (automática). Frequência: 

50/60 Hz. Alimentação: DC: 10 – 18VDC. Potência da Fonte: 120VA. Bateria 

Recarregável Interna. Tela do Vídeo Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz Ativa; 

Tamanho da tela: 8” (diagonal). Resolução: 800 x 480 pontos. 

23) 01 (UM) RESPIRADOR DE TRANSPORTE: Intra e extra-hospitalares e Pronto 
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Socorro; atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e 

pressométrico em tempo real; tela gráfica de LCD que permite a visualização de 

todos os parâmetros de leitura; manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico 

de pressão por tempo. Ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, 

permitindo o operador controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e 

Pediátrico: VCV Assistido/Controlado; PCV Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV 

(VCV) + PSV;? Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV). 

Neonatal: Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros Programáveis: FIO2: 50 ou 100% 

(controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; Relação I:E: 5:1 – 1:99; 

Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;? Freqüência do respirador: 1 a 150 com; Volume 

Corrente Inspirado: 10 a 1500 ml;? Pressão de Controle: 2 a 30 cm H2O; Pressão de 

Suporte: 2 a 30 cm H2O; Pressão de Pico: 0 a 120 cm H2O; Pressão de Base: 0 a 100 

cm H2O; PEEP: 0 a 20 cm H2O; Sensibilidade de disparo: -0,5 a -10,0 cm H2O; Pausa 

Inspiratória: 0,1 a 2,0 seg.; Compensação de altitude: 0 a 6000 msnm. Alarmes: 

Pressão Máxima; Pressão Mínima; VT Inspirado Mínimo; Apneia; Frequência 

Máxima; Inversão I:E; PEEP; Baixa Pressão de entrada de O2; Ciclo Interrompido. Os 

alarmes são ativados segundo ordem de prioridade com avisos luminosos na tela 

e/ou ainda auditivos. Gráfico: Curva de Pressão – Tempo; Congela Imagem (para 

leitura do gráfico); Seleção Automática de escalas. Outras Funçoes: Histórico de 

alarmes; Mecânica Respiratória: Auto PEEP. Alimentação: Fonte externa: 11,0 a 

14,5V dc (mínimo 2A); Bateria interna recarregável com duração mínima de 900 

mim. Acessórios: 1 Manual de Instruções;? 1 Circuito paciente adulto/pediátrico em 

silicone autoclavável; 1 Válvula exalatória; 1 Fonte Alimentação 110/220V; 1 

Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial 

com rodízios. 

24)  01 (UM) DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO EXTERNO, 

com as seguintes características: Desfibrilador portátil com tecnologia de onda 

bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado 

(cardioversão) e não sincronizado na desfibrilação manual com escala selecionável 

por teclas no painel frontal até o máximo de 200j. Pás com desfibrilação externa, 

adulta com pediátrica embutida. Operar nos modos: monitorização, modo manual, 

DEA e marca-passo. No modo de monitorização deve ser possível visualização de no 

mínimo 3 formas de onda simultâneas e possuir tela de pelo menos 8,4 polegadas 

colorida e função de ECG (opcional de ECG de 12 derivações), com ou sem 

análise/interpretação, PNI e SpO2. Função: Bateria recarregável com 5h de 

autonomia, sendo possível adicionar uma segunda bateria dobrando a capacidade 

de monitorização contínua para 10 horas sem a necessidade de troca de uma bateria 

por outra. Armazenar internamente até 50 relatórios de ECG 12 derivações e 

opcionalmente realizar a transmissão (software não incluso) dos mesmos para 

sistemas de gerenciamento de eventos. Deverá acompanhar cabo de ECG de 3 vias, 

carga de teste para marca-passo, um rolo de papel, manual do usuário, módulo de 

alimentação externa, uma bateria de 5h e alça para transporte, 1 conjunto de pás 

externas adulto com pediátrico embutido, 1 bolsa de transporte e armazenamento 

do equipamento e seus acessórios, 1 cabo de SpO2, 1 cabo de PNI, 1 manguito, 1 

cabo para conexão de pás adesivas, 1 pacote com 5 pares de pás adesivas. Deverá 

possuir Registro no Ministério da Saúde. 

25)  SIRENE DE ALERTA PARA MARCHA RÉ: 

Será instalado sirene para marcha-à-ré do tipo sonoro, multi-volt de 12V a 72V, 

proteção para inversão de polaridade e baixo consumo. Ideal para sinalização sonora 

em manobras de atendimento rápido. Deverá ser acionado, automaticamente, todas 

as vezes que for engatada a marcha-à-ré da viatura. Sua capacidade sonora deverá 

atingir no mínimo 87dB (decibéis). 

26) - SINALIZAÇÃO SONORA DE EMERGÊNCIA: 

SIRENE ELETRÔNICA: Instalada no veículo, sendo composta de sirene eletrônica 

constituída por amplificador com 200W (duzentos watts) de potência, e duas 
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unidades sonofletoras com capacidade individual de 100W (cem watts) e, no 

mínimo, quatro tipos de sons independentes. As unidades sonofletoras devem ser 

instaladas o mais à frente possível no veículo, voltadas para a dianteira. 

 O sistema de controle dos sinalizadores visuais e sonoros deverá ser único, através 

de amplificador instalado na cabine, com potência compatível com o sistema, 

possuindo os seguintes controles: 

a) Botão liga-desliga para a sirene; 

b) Botão sem retenção para sirene, para “toque rápido”; 

d) Botão para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene; 

Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra 

forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia móvel. 

27)- EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 kg: com carga classes 

BCY-95 capacidade 12 kg, pressurizado, com válvula em latão forjado tipo 

intermitente manômetro capacidade de 0 a 21 kgf, saia plástica de polietileno de 

alto impacto anti-faiscante, pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e 

externa, pintura de acabamento em epóxi conforme norma NBR 10721 da ABNT de 

fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR 9444.  

28)- CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL: 

Cadeira para pacientes adultos, estrutura confeccionada em alumínio, com estrutura 

reforçada, suportando até 180 Kg, acento e encosto destacáveis para limpeza, 

confeccionados em material resistente e impermeável, rodas com pneus de 

borracha. Medidas aproximadas: quando fechada 105x45x15cm. 

Obs: Deverá ser alojada no compartimento traseiro junto a divisório do lado 

esquerdo em compartimento específico no armário, por um sistema de fixação 

seguro e permita a fácil colocação e remoção. 

Obs: A posição da cadeira de rodas acima sugerida poderá ser modificada pelo 

fornecedor, desde que atenda os princípios de fácil acessibilidade, não interfira com 

a movimentação das pessoas dentro da ambulância, que não seja ponto de riscos 

para acidentes. 

29)- BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA E EQUIPO: 

Equipamento deverá ser de simples operação, com orientações em display de cristal 

liquido alfanumérico. Programação para infusões parenterais e enterais. Dois modos 

de programação: vazão (ml/h) e volume total (ml) ou Volume total (ml) e tempo, 

com o calculo automático da vazão. Alarmes sonoro e visual de oclusão ou fim de 

solução, fim de infusão, fluxo livre, ar no equipo, memória corrompida. Alarme de ar 

deve utilizar sensor por ultra-som. Função KVO (Keep Vein Open). Deve utilizar 

equipo especifico com seguimento de silicone, controlado através de impressão da 

marca e identificação do lote, possibilitando a rastreabilidade do mesmo. Deve 

possuir bateria interna recarregável. Deverá acompanhar minimamente 100 (cem) 

Equipos de Infusão parenteral compatível com a Bomba e minimamente 50 

(cinquenta) Equipos Fotossensível  de Infusão parenteral compatível com a Bomba. 

Os Equipos deverão ser entregues com validade mínima de 18 (dezoito) meses. O 

equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde e/ou ANVISA. 

30)- ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES (elétrico e móvel), motor com protetor 

térmico e dispositivo de segurança, funcional, compacto e não requer lubrificantes, 

aspiração regulável, fácil limpeza e higienização, portátil, bateria recarregável, 

silencioso, econômico e de fácil manuseio. bivolt, com capacidade mínima de 6 
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litros, equipado com:: suporte com rodízios (+) frasco em termoplástico / vidro. 

31) ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO FRASCO EM POLICARBONATO 

CAPACIDADE 400ML, Tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, 

botão de controle de aspiração e frasco coletor com rosca, graduado 400 ml. 

Conexão padrão ABNT. Frasco coletor autoclavável. 

  VALOR TOTAL R$   
    

  

 

Valor total da proposta R$___________  (valor por extenso). 

 

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo 

envelope, renováveis conforme norma deste edital. 

Razão Social do proponente: 

Endereço: 

Telefone: 

CNPJ n°. 

Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: 

Banco (nome e n°.) 

Agência (Nome e N°.) 

Conta Corrente n° 

_______________, ___ de_____________ 2019. 

 

___________________________________ 
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV – ESTIMATIVA 

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019 

 

Itens ESPECIFICAÇÃO QTD UNID 
MÉDIA 

UNITÁRIA 
TOTAL 

1 

AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 

Ambulância UTI Móvel (Tipo D) Furgão devidamente Equipada. 

Modelo de Ambulância para Suporte Avançado a Vida, em conformidade com 

a Portaria 2048/2002. 

Veículo Novo; Zero Km; Van (furgão); Combustível Diesel; Cor Branca; sem 

emplacamento; 

Furgão com as características para ATENDER as Normas e Exigências de 

AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (UTI MÓVEL CLASSE D); 

Veículo Longo e com Teto Elevado; Potencia Mínima de 120Cv; Nunca Usado. 

Veículo com Motor a Diesel de no Mínimo 120 Cvs Turbinado e/ou 

Equivalente; Com Cambio de no Mínimo 6 marchas (5 a frente e 1 a ré); 

Equipada com Ar Condicionado para todo veículo; Direção Hidráulica e/ou 

Elétrica; Faróis de Neblina; Tacógrafo; Freios ABS; Air-bag duplo; Volante com 

Regulagem de Altura; Vidros Climatizados; Faróis com Regulagem de Altura; 

Rádio FM/ MP3 / CD e Mínimo 2 Alto-falantes; Banco Motorista com 

Regulagem de Altura. 

                                                                              

                      DA TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO PARA AMBULÂNCIA UTI 

MÓVEL – TIPO “D” 

É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA / LICITANTE VENCEDORA, COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, EQUIPAR A AMBULÂNCIA 

CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS ABAIXO, E DEMAIS ITENS SE 

FAÇAM NECESSÁRIOS.  

1) Da Transformação Interna e Externa,  
2) Revestimento Assoalho,  
3) Divisória Cabine/Compartimento do Paciente,  
4) Janelas, 
5) Poltrona para Socorrista, 
6) Armários,  
7) Banco Baú,  
8) Sistema Elétrico,  
9) Faróis de Embarque,  
10) Iluminação Interna,  
11) Ventilação/Exaustão, 
12) Ar Condicionado,  
13) Grafismo Esterno,  
14) 02 (dois) Cilindros de Oxigênio 3,5m³,  
15) 01 (um) Cilindro de Oxigênio de 05 Litros,  
16) 01 (um) Equipamentos de Oxigenação,  
17) 02 (dois) Fluxômetros para Rede de Oxigênio,  
18) 01 (um) Corrimão,  
19) 02 (dois) Suportes pra Soro e Sangue,  
20) 01 (uma) Prancha de Imobilização,  
21) 01 (uma) Maca Retrátil,  
22) 01 (um) Monitor Multiparamétrico de Transporte Parâmetro, 
23) 01 (um) Respirador de Transporte,  
24) 01 (um) Desfibrilador e Cardioversor com Marca-Passo Esterno,  
25) Sirene de Alerta para Marchá Ré,  

 
1 

 
UND 

 
305.125,00 

 
305,125,00 
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26) Sinalização Sonora de Emergência, 
27) Extintor portátil de Pó Qúimico Seco ABC de 12 Kg, 
28) 01 (uma) Cadeira de Rodas Dobrável.              

 29) Bomba de infusão com bateria Equipo. 

 30) Aspirador de Líquidos e Secreções. 

 31) Aspirador para rede canalizada de oxigênio frasco em policarbonato 

capacidade 400ml. 

         DESCRIÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS DOS ITENS  PARA A 

TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO. 

1) DA TRANSFORMAÇÃO INTERNA e EXTERNA Mínima: REVESTIMENTO 

INTERNO: As paredes internas com isolamento termoacústico, revestidas de 

material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns 

às superfícies hospitalares. Revestimento interno do teto e laterais será em 

chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, laminadas em 

moldes já com o formato da parte interna da carroceria e com reforços 

laterais de perfis de aço com tratamento anticorrosivo. Vedação das junções 

das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria 

automotiva própria para tal finalidade. 

2) REVESTIMENTO ASSOALHO: Assoalho revestido em manta vinílica, com 

película de poliuretano ultrarresistente (sem necessidade de polimento e 

cera), monolítico para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm, 

atendendo as normas de flambabilidade anti-escorregadio com resistência 

solar, resistência química e resistência térmica; O material do revestimento 

do assoalho deverá cobrir todo o comprimento e largura da área de trabalho 

do compartimento. Sendo instalado sobre piso de madeira compensado 

naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de 

mesma resistência ou superior que o compensado naval, e mesma 

durabilidade ou superior que o compensado naval. Serão fornecidas 

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

piso. Vedação dos cantos com cola poliuretânica automotiva de forma a 

permitir vedação total contra a entrada de umidade ou pó. 

3) DIVISÓRIA CABINE / COMPARTIMENTO DO PACIENTE: Porta de correr de 

acesso entre a cabine e o salão de atendimento e janela de correr em acrílico 

transparente com divisória com passagem livre entre o salão e a cabine 

quando aberta, com 600 mm de largura e a altura do piso ao teto, ficando a 

passagem livre do salão para a cabine vice-se versa. 

4) JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio 

na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 

01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas 

portas traseiras do veículo com as mesmas características. 

5) POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatômica e giratória em 360º 

afixada sobre base giratória que permita a fixação em, pelo menos, quatro 

posições fixadas no salão da viatura próxima a cabeceira da maca. Com cinto 

de segurança de 03 pontas. O apoio das costas e cabeça deverá ser 

anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e encosto em 

espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvim 

automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do tipo 

anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a 

mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.  

6) ARMÁRIOS: Conjunto modular de armários confeccionados em 

compensado de pinho naval revestido em fórmica texturizada interna e 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
  Secretaria Municipal de Administração 

  Equipe de Pregão 
  

 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

                                                             www.araruama.rj.gov.br                                          41 

Processo Nº  5044/2019 

Ass.: _______ Fls. 41 

 

externamente de alto padrão de acabamento, todas as bordas possuirão 

proteção emborrachada para servir de proteção contra choques e os cantos 

são arredondados em perfis de alumínio, de forma a evitar cortes no caso de 

choque. Todos os tampos além da proteção de borracha possuirão ressalto a 

fim de evitar a queda de objetos durante o deslocamento do veículo. Todas 

as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura 

espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. Os trincos 

devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma 

leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura para impedir que 

sejam retiradas, acidentalmente durante a utilização. Na lateral esquerda 

entre a traseira do veículo e a divisória será instalado um conjunto de 

armários, com cantos arredondados em perfis de alumínio estrutural, sendo 

um destes para alocação de 02 cilindros de oxigênio e suporte, a porta será 

de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do 

cilindro, terá ainda janela para permitir o acesso e visibilidade para a válvula 

de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com cantos 

arredondados em perfis de alumínio, com portas corrediças em acrílico, 

balcão superior para fixação à alocação de equipamentos, braço em alumínio 

fixado no balcão e armário superior para fixação de bomba de infusão e 

almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa acesso pela 

porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte 

superior desta bancada será instalado um armário aéreo com 

compartimentos e portas corrediças em acrílico transparente. Na parte 

inferior do armário principal (lado esquerdo), acesso pela porta traseira, local 

para acondicionamento da prancha de imobilização com porta e trinco de 

fácil abertura. 

7) BANCO BAÚ: Escamoteável, tipo baú, confeccionado em madeira de 

compensado naval, revestida de fórmica texturizada externa e internamente 

(não sendo aceito aglomerado ou MDF na construção), com comprimento 

mínimo de 1.2m, sob o mesmo será montado um assento inteiriço de 

espuma (sobre a tampa escamoteável do baú) e três encostos individuais 

com apoio de cabeça (montados na parede lateral interna da viatura logo 

acima do baú), confeccionados em espuma injetada, com revestimento em 

courvin de alta resistência, na cor verde clara, sendo que a espuma utilizada 

deverá possuir espessura máxima de 50 mm e densidade mínima de 30 

kgf/m³, o banco deverá permitir o transporte de três pessoas sentadas, 

equipado com 03 cintos de segurança conforme resolução 048 Contran, para 

ser utilizado por pacientes ou acompanhantes. O banco deverá estar 

localizado no lado direito da viatura paralelamente à maca e voltado para a 

vítima. Não poderá haver cantos vivos, superfícies pontiagudas ou outros 

obstáculos que possam causar ferimentos ou impeçam o trabalho dos 

socorristas no interior do compartimento, principalmente com a viatura em 

movimento. A tampa deste banco possuirá dois sistemas de dobradiça com 

mola para sustentar a tampa aberta, um em cada lateral, e ainda, deverá 

contar com uma lixeira com porta embutida no banco baú. 

8) SISTEMA ELÉTRICO: Sistema elétrico de transformação servido por 

circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi do veículo 

será alimentado por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e 

uma outra independente para o compartimento de atendimento. Essa 

segunda bateria é do tipo ciclo profundo e com capacidade para 90 AH, do 

tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com 

proteção na base para evitar corrosão. Sistema de bloqueio automático o uso 

da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as 

luzes adicionais de emergência indicadora de nível de energia, quando o 

veículo estiver com o motor desligado. O sistema elétrico estará 

dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados, do 

veículo e dos equipamentos, quer com a viatura em movimento ou 
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estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. 

Todos os componentes elétricos e fiação são facilmente acessíveis através de 

quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e 

manutenções. As chaves elétricas, dispositivos indicadores e controles devem 

estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. 

Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças 

fixas, são a prova de corrosão e de intempéries. A fiação deverão ter códigos 

permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil 

leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Elas serão 

identificadas por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os 

chicotes, armações e fiações fixados ao compartimento de atendimento ou 

armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e 

movimentos que possam resultar em atritos, apertos, protuberâncias e 

danos. Todas as aberturas na viatura serão adequadamente calafetadas para 

passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação são 

adequados para utilização e ser padrão automotivo. Todos os componentes 

elétricos, terminais e pontos devem ter uma laça de fio que possibilitem pelo 

menos duas substituições dos terminais de fiação. Todos os circuitos elétricos 

devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos 

de proteção à corrente, de fácil remoção e de acesso para inspeção e 

manutenção. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, 

reles, base de fusíveis e chave geral instalada no painel de comando. Inversor 

de corrente contínua (12 v) para alternada (220 v) com capacidade de 2000 w 

de potência e onda senoidal pura. O painel elétrico interno, confeccionado 

em ABS injetado na cor branca, localizado na parede sobre a bancada 

próxima a cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no 

mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) ou 127 V (AC) e duas 

para 12 v (DC), além de interruptores com teclas do tipo “iluminadas” com 

sistema “TOUCH”. Todas as tomadas elétricas mantém uma distância mínima 

de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio conforme normas da ABNT. 

9) FARÓIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes direcionáveis com 

lâmpadas de leds de embarque, sendo um na porta corrediça lateral e dois 

sob as portas traseiras. 

10) ILUMINAÇÃO INTERNA: Instalação de quatro luminárias embutidas no 

teto, com base estampada em alumínio, lâmpadas de LED (luz branca), com 

no mínimo 50 led´s, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento 

do paciente, segundo padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Deverá 

ainda, Possuir duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas 

em modelo LED (luz amarela), com no mínimo 12 leds. 

11) VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO: Instalação de 01 exaustor/ventilador 12 volts 

no teto do veículo para circulação e renovação do ar no compartimento do 

paciente. 

12) AR CONDICIONADO: Sistema de ar condicionado a fim de fornecer e 

manter o ar limpo no nível especificado de temperatura interna conforme 

NBR14561/2000, cujo sistema deve ter a capacidade de manter a 

temperatura interna de 20 a 24 graus Celsius quando a temperatura externa 

estiver acima desta marca. Tal sistema deverá ser em gás ecológico (134ª) a 

partir do compressor de 160cc, condensador paralell flow com filtro 

bacteriológico acoplado, com eletro ventilador auxiliar de 14 polegadas, 

chicote elétrico independente e com conectores selados, suporte de fixação 

no motor do veículo, trocador de calor em alumínio afixado por suportes de 

alumínio de 2.4mm, termostato, sistema de acionamento do ar condicionado 

através de 1 botão com sistema TOUCH, controle da ventilação do 

evaporador através de rampa de aceleração (PWM), 01 núcleo evaporador na 

caixa de ventilação do painel na cabine com trocador em alumínio brasado. 

Caixa evaporadora no ambiente traseiro com resistência a impactos e 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
  Secretaria Municipal de Administração 

  Equipe de Pregão 
  

 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

                                                             www.araruama.rj.gov.br                                          43 

Processo Nº  5044/2019 

Ass.: _______ Fls. 43 

 

vibrações, a estrutura deve ser pintada eletrostaticamente para garantir 

impedimento à corrosão (devido ao contato com água) e com invólucro em 

Fiber Glass de 2.0 mm isolador termo/acusticamente, cuja caixa deverá 

comportar um núcleo de refrigeração dimensionado para a demanda da 

temperatura referida, devera fornecer uma potência de 20.000 BTU’s na 

cabine dianteira e 30.000 BTU’s no compartimento traseiro (salão de 

atendimento), devendo oferecer uma flecha de ar de 2500mm com a 

velocidade mínima de 0,26 m/s e uma vazão global mínima de 1000 m³/h 

para garantir a eficiência mínima pretendida quanto a circulação de ar até a 

porta traseira do veículo. Também, objetivando melhora na durabilidade do 

compressor e constante produção de frio, mesmo com o motor do veículo 

em RPM reduzida, é exigido que a temperatura máxima do gás na pré-válvula 

expansora não exceda a temperatura de 45º C, e os componentes do sistema 

devem ser interligados por mangueiras e / ou canos e conexões 

detalhadamente posicionados de forma a garantir que não tenham contato 

direto com o chassi e / ou a carroceria do veículo a fim de evitar vibrações e 

consequentes quebras ou rompimentos. 

13) GRAFISMO EXTERNO: Faixas em ambas as laterais de 20 cm de altura na 

cor vermelha iniciando da sinaleira frontal, com segmentos inclinados até o 

final da porta da cabine seguindo até o final da porta 

do furgão, com a inscrição “AMBULÂNCIA” vazada, a mesma faixa inclinada 

terminará no canto superior. Na traseira devem ser colocadas 02 cruz em 

vermelho de 55cm de altura e uma faixa vermelha de 20cm de altura, na 

parte superior do veículo iniciando de uma porta até o final da outra porta 

com a inscrição “ambulância” vazada em vermelho, caso necessite alterar o 

local da inscrição ambulância será colocado na parte inferior, sem precisar 

vazar. No capô frontal deverá ser colocado o letreiro “ambulância” no 

tamanho de 12cm de altura na letra em recorte de forma espelhada em 

vermelho com curvatura de 5cm para baixo, com uma faixa de 6cm na 

extremidade inferior do capo acompanhando a curvatura do mesmo e com 

uma cruz em vermelho com 25cm de altura centralizado com a 

“AMBULÂNCIA” e a parte superior do capo (se necessário transfere a cruz 

frontal para cima do para brisa no tamanho de 30cm). Toda a Película 

Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC 80 micras Polimérico Calandrado 

Acrílico Aquoso Permanente com Aparência Semi Brilho sem textura. 

Propriedades Ecologicamente Corretas (isento de chumbo), Liner Papel 

Couché Siliconado com gramatura de 120g. 

14) 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 3.5 m³ (20 l): 02 Cilindros 3.5 m³ para 

oxigênio confeccionado em alumínio, fixados no suporte acima descrito, com 

válvula reguladora de pressão e manômetro. 

15) 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 05 LITROS: confeccionado em 

alumínio, com válvula reguladora de pressão, manômetro e fluxômetro 

(conforme descrição de fluxômetro). 

16) - 01 (UM) EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de oxigenação 

composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio através de mangueira 

desenvolvida em nylon trançado, de primeira qualidade, com capacidade 

para até 250 libras de pressão, régua de oxigenação instalada na lateral 

esquerda e acoplada ao painel de comando, com fluxômetro, frasco 

aspirador e umidificador com máscara e com as seguintes características: 

Macronebulizador de Oxigênio para sistema fixo. Frasco em PVC atóxico ou 

similar, com capacidade de no mínimo 250 ml, graduado, de forma a permitir 

uma fácil visualização. Tampa de rosca e orifício para saída do oxigênio em 

plástico resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT. 

Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar e 

internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema 
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de selagem, para evitar vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) 

composto em metal na parte superior e tubo condutor em silicone atóxico ou 

similar. Extremidade da saída do fluxo de oxigênio em silicone atóxico ou 

similar, com orifícios de tal maneira a permitir a umidificação homogênea do 

oxigênio. 

17) 02 (DOIS) FLUXÔMETROS PARA REDE DE OXIGÊNIO: Dois fluxômetros de 

0-15 l/min, constituído de corpo em latão cromado, guarnição e tubo de 

medição em policarbonato de cristal, esfera em aço inoxidável. Vazão 

máxima de 15 l/min a uma pressão de 3,5 kgf/cm³. Sistema de regulagem de 

vazão por válvula de agulha. Porca de conexão de entrada, com abas para 

permitir montagem manual. Escala com duplo cônico. Conexões de entrada e 

saída normatizadas pela ABNT. 

18) 01 (UM) CORRIMÃO: 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 veículo. 

19) 02 (DOIS) SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Dois suporte para soro e 

sangue, confeccionado em alumínio, instalado no corrimão com regulagem 

de posição e cintas de velcro para fixação dos frascos. 

20) 01 (UMA) PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Rígida, leve e confortável. Possui 

pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para 

melhor acomodação do paciente. 100% radiopaco para o uso em Raios-X e 

Ressonância Magnética. Possui aberturas específicas para imobilização. 

Possibilita o resgate na água e altura. Feita em polietileno com ótima 

resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas de 

acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180kg; Cor: 

Amarelo. Com cinto de segurança aranha para fixação da vítima a mesma e 

imobilizador de cabeça (headblock), impermeável na cor amarela. 

21) 01 (UMA) MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em 

estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema 

automático anti-queda, em conformidade com a norma da 

ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. 

Peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 180 kg. A maca possui ainda 

cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos 

cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e um (1) cinto de 

segurança com sistema de quatro (4) pontas. Possui esse equipamento 

sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base 

montada sobre quatro rodas de borracha de 5 polegadas, sendo duas com 

freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com 

densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, cor verde clara, 

impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma 

grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de 

preços o registro na ANVISA do equipamento acima descrito. 

22)  01 (UM) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE 

PARÂMETROS: 

ECG/RESP/TEMP/SpO2/NIBP. ECG: Até 3 (três) canais simultâneos ; 7 (sete) 

derivações; Traçados com ganho e velocidade programáveis; Detecção de 

QRS; Proteção contra descarga do desfibrilador; Detector de marcapasso. 

Respiração: Detecção por bioimpedância transtorácica; Monitoração da 

frequência respiratória; Detecção de apneia com tempo programável; 

Traçado com ganho automático. Temperatura (Temp): Sensores 

cutâneos/superficiais (esofágicos/retais – opc). Oximetria (SpO2): Indicação 

numérica dos valores de saturação e pulso; Apresentação da curva 

pletismográfica. Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP): Indicação numérica das 
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pressões sistólica, média e diastólica; Medição automática com programação 

de intervalo ou medição manual por tecla dedicada; Interrupção imediata do 

processo de medição por tecla específica. Principais características: 

Integração de informações e curvas na mesma tela; Interfaces e 

configurações específicas para cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, Pronto 

Atendimento e Diagnóstico) e paciente (neonato, pediátrico e adulto); 

Monitor leve, compacto e facilmente trans- portável por meio alça embutida; 

Alarmes configuráveis pelo usuário. Histórico - Permite o acompanhamento 

da evolução do paciente de forma numérica (tabela) e/ou gráfica. 

Especificações gerais: Dimensões aproximadas 200 x 230 x 140 mm (alt x larg 

x prof); Peso aproximado 2,7kg (sem acessórios e com bateria interna); 

Alimentação Rede Elétrica: 100 – 240VCA (automática). Frequência: 50/60 

Hz. Alimentação: DC: 10 – 18VDC. Potência da Fonte: 120VA. Bateria 

Recarregável Interna. Tela do Vídeo Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz 

Ativa; Tamanho da tela: 8” (diagonal). Resolução: 800 x 480 pontos. 

23) 01 (UM) RESPIRADOR DE TRANSPORTE: Intra e extra-hospitalares e 

Pronto Socorro; atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle 

volumétrico e pressométrico em tempo real; tela gráfica de LCD que permite 

a visualização de todos os parâmetros de leitura; manômetro digital de 

pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de controles e 

alarmes no painel, de fácil operação, permitindo o operador controle dos 

parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico: VCV 

Assistido/Controlado; PCV Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + 

PSV;? Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV). Neonatal: 

Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros Programáveis: FIO2: 50 ou 100% 

(controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; Relação I:E: 5:1 – 

1:99; Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;? Freqüência do respirador: 1 a 150 

com; Volume Corrente Inspirado: 10 a 1500 ml;? Pressão de Controle: 2 a 30 

cm H2O; Pressão de Suporte: 2 a 30 cm H2O; Pressão de Pico: 0 a 120 cm 

H2O; Pressão de Base: 0 a 100 cm H2O; PEEP: 0 a 20 cm H2O; Sensibilidade 

de disparo: -0,5 a -10,0 cm H2O; Pausa Inspiratória: 0,1 a 2,0 seg.; 

Compensação de altitude: 0 a 6000 msnm. Alarmes: Pressão Máxima; 

Pressão Mínima; VT Inspirado Mínimo; Apneia; Frequência Máxima; Inversão 

I:E; PEEP; Baixa Pressão de entrada de O2; Ciclo Interrompido. Os alarmes são 

ativados segundo ordem de prioridade com avisos luminosos na tela e/ou 

ainda auditivos. Gráfico: Curva de Pressão – Tempo; Congela Imagem (para 

leitura do gráfico); Seleção Automática de escalas. Outras Funçoes: Histórico 

de alarmes; Mecânica Respiratória: Auto PEEP. Alimentação: Fonte externa: 

11,0 a 14,5V dc (mínimo 2A); Bateria interna recarregável com duração 

mínima de 900 mim. Acessórios: 1 Manual de Instruções;? 1 Circuito paciente 

adulto/pediátrico em silicone autoclavável; 1 Válvula exalatória; 1 Fonte 

Alimentação 110/220V; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 

Pedestal para uso ambulatorial com rodízios. 

24)  01 (UM) DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO 

EXTERNO, com as seguintes características: Desfibrilador portátil com 

tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em 

modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado na desfibrilação manual 

com escala selecionável por teclas no painel frontal até o máximo de 200j. 

Pás com desfibrilação externa, adulta com pediátrica embutida. Operar nos 

modos: monitorização, modo manual, DEA e marca-passo. No modo de 

monitorização deve ser possível visualização de no mínimo 3 formas de onda 

simultâneas e possuir tela de pelo menos 8,4 polegadas colorida e função de 

ECG (opcional de ECG de 12 derivações), com ou sem análise/interpretação, 

PNI e SpO2. Função: Bateria recarregável com 5h de autonomia, sendo 

possível adicionar uma segunda bateria dobrando a capacidade de 

monitorização contínua para 10 horas sem a necessidade de troca de uma 

bateria por outra. Armazenar internamente até 50 relatórios de ECG 12 
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derivações e opcionalmente realizar a transmissão (software não incluso) dos 

mesmos para sistemas de gerenciamento de eventos. Deverá acompanhar 

cabo de ECG de 3 vias, carga de teste para marca-passo, um rolo de papel, 

manual do usuário, módulo de alimentação externa, uma bateria de 5h e alça 

para transporte, 1 conjunto de pás externas adulto com pediátrico embutido, 

1 bolsa de transporte e armazenamento do equipamento e seus acessórios, 1 

cabo de SpO2, 1 cabo de PNI, 1 manguito, 1 cabo para conexão de pás 

adesivas, 1 pacote com 5 pares de pás adesivas. Deverá possuir Registro no 

Ministério da Saúde. 

25)  SIRENE DE ALERTA PARA MARCHA RÉ: 

Será instalado sirene para marcha-à-ré do tipo sonoro, multi-volt de 12V a 

72V, proteção para inversão de polaridade e baixo consumo. Ideal para 

sinalização sonora em manobras de atendimento rápido. Deverá ser 

acionado, automaticamente, todas as vezes que for engatada a marcha-à-ré 

da viatura. Sua capacidade sonora deverá atingir no mínimo 87dB (decibéis). 

26) - SINALIZAÇÃO SONORA DE EMERGÊNCIA: 

SIRENE ELETRÔNICA: Instalada no veículo, sendo composta de sirene 

eletrônica constituída por amplificador com 200W (duzentos watts) de 

potência, e duas unidades sonofletoras com capacidade individual de 100W 

(cem watts) e, no mínimo, quatro tipos de sons independentes. As unidades 

sonofletoras devem ser instaladas o mais à frente possível no veículo, 

voltadas para a dianteira. 

 O sistema de controle dos sinalizadores visuais e sonoros deverá ser único, 

através de amplificador instalado na cabine, com potência compatível com o 

sistema, possuindo os seguintes controles: 

a) Botão liga-desliga para a sirene; 

b) Botão sem retenção para sirene, para “toque rápido”; 

d) Botão para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene; 

Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer 

outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia 

móvel. 

27)- EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 kg: com carga 

classes BCY-95 capacidade 12 kg, pressurizado, com válvula em latão forjado 

tipo intermitente manômetro capacidade de 0 a 21 kgf, saia plástica de 

polietileno de alto impacto anti-faiscante, pré-tratamento do cilindro com 

fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi conforme 

norma NBR 10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade 

extintora conforme norma NBR 9444.  

28)- CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL: 

Cadeira para pacientes adultos, estrutura confeccionada em alumínio, com 

estrutura reforçada, suportando até 180 Kg, acento e encosto destacáveis 

para limpeza, confeccionados em material resistente e impermeável, rodas 

com pneus de borracha. Medidas aproximadas: quando fechada 

105x45x15cm. 

Obs: Deverá ser alojada no compartimento traseiro junto a divisório do lado 

esquerdo em compartimento específico no armário, por um sistema de 

fixação seguro e permita a fácil colocação e remoção. 
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Obs: A posição da cadeira de rodas acima sugerida poderá ser modificada 

pelo fornecedor, desde que atenda os princípios de fácil acessibilidade, não 

interfira com a movimentação das pessoas dentro da ambulância, que não 

seja ponto de riscos para acidentes. 

29)- BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA E EQUIPO: 

Equipamento deverá ser de simples operação, com orientações em display de 

cristal liquido alfanumérico. Programação para infusões parenterais e 

enterais. Dois modos de programação: vazão (ml/h) e volume total (ml) ou 

Volume total (ml) e tempo, com o calculo automático da vazão. Alarmes 

sonoro e visual de oclusão ou fim de solução, fim de infusão, fluxo livre, ar no 

equipo, memória corrompida. Alarme de ar deve utilizar sensor por ultra-

som. Função KVO (Keep Vein Open). Deve utilizar equipo especifico com 

seguimento de silicone, controlado através de impressão da marca e 

identificação do lote, possibilitando a rastreabilidade do mesmo. Deve 

possuir bateria interna recarregável. Deverá acompanhar minimamente 100 

(cem) Equipos de Infusão parenteral compatível com a Bomba e 

minimamente 50 (cinquenta) Equipos Fotossensível  de Infusão parenteral 

compatível com a Bomba. Os Equipos deverão ser entregues com validade 

mínima de 18 (dezoito) meses. O equipamento deve possuir registro no 

Ministério da Saúde e/ou ANVISA. 

30)- ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES (elétrico e móvel), motor com 

protetor térmico e dispositivo de segurança, funcional, compacto e não 

requer lubrificantes, aspiração regulável, fácil limpeza e higienização, portátil, 

bateria recarregável, silencioso, econômico e de fácil manuseio. bivolt, com 

capacidade mínima de 6 litros, equipado com:: suporte com rodízios (+) 

frasco em termoplástico / vidro. 

31) ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO FRASCO EM 
POLICARBONATO CAPACIDADE 400ML, Tampa de nylon injetado com 
enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração e frasco coletor 
com rosca, graduado 400 ml. Conexão padrão ABNT. Frasco coletor 
autoclavável. 

 

 

Valor estimado pelo Departamento de Compras – DECOP R$ 305.125,00
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019 

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2019. 
 
A ________________________________________________(razão social da empresa), com sede a 

__________________________, (endereço) inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF 

nº ____________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre 

plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de Pregão Presencial nº 

049/2019 da Secretaria de Saúde do Município de Araruama- RJ. Declara, ademais, que não está impedida 

de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de 

fatos impeditivos de sua habilitação. 

 
 
 

...................................................................................... 
(local e data) 

 
...................................................................................... 

(representante legal) 
 
 
 
Observação: 
A Declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

              ........................................,inscrito no CNPJ n°...................,por intermédio de seu representante 

n°................................... e do CPF n°............................,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

artigo 27 da lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menores de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

 

                                     Araruama,____de___________de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019 

 

DECLARAÇÃO – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, com sede 

__________________________, (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para fins 

do PREGÃO Nº 049/2019, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que : 

 

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos 

impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

Local, _________de __________ de 2018. 

 

 

_________________________________________ 
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


