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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 1 de Dezembro de 2021, às 08:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA    , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  01/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  12/2021, Licitação nº 12/2021 - PR, na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO, 0KM, TIPO AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  16/2021    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: FORAM ABERTAS AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS SENDO QUE A EMPRESA DE MARCO LTDA NÃO
APRESENTOU O CAT DE TRANSFORMAÇÃO DO VEICULO, A COMISSÃO SEGUINDO O EDITAL O QUAL NÃO
FOI IMPUGNADO, E APÓS CONVERSA COM A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DESABILITA A EMPRESA
SUPRA CITADA, SEGUINDO PARA A ETAPA DE LANCES COM A EMPRESA B&F VEICULOS ESPECIAIS.
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Item

Participante:

Especificação

4114 - B&F VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Descrição mínima do objeto:
Veículo automotor novo, zero quilômetro, ano
modelo/fabricação, no mínimo 2021, cor branca, motor
diesel, potência mínimo de 130 cv, direção hidráulica ou
elétrica, com ar condicionado, airbag, cintos de segurança
em todos os assentos. Comprimento externo mínimo 5.900
mm (longa). Tração dianteira ou traseira. Porta lateral
corrediça  automática. Teto alto.Com todos os
equipamentos obrigatórios exigidos pelas Leis de trânsito.
Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota
fiscal.
O veiculo deverá estar equipado com todos os
equipamentos obrigatórios exigidos pelo CNT, e
homologado pelo DETRAN, deverá ser transformado de
veiculo tipo furgão em veiculo AMBULÂNCIA DE
REMOÇÃO BÁSICA TIPO A, seguindo as portarias em
vigor para este tipo de segmento, e a NBR 14561 que trata
das normas técnicas para montagem de veículos para
atendimento a emergências médicas e resgate.
REVESTIMENTO ASSOALHO: o assoalho será revestido
em manta vinilica, com película de poliuretano ultra
resistente, monolítico (anti-bactericida), para resistir a
trafego intenso, com espessura de 2mm, atendendo as
normas de flambabilidade antiescorregadio 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 10mm de
espessura, ou sobre material da mesma durabilidade ou
superior que o compensado naval.JANELAS: instalação de
janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta
lateral com vidros  temperados e película opaca  com três
faixas de 01cm a fim de permitir a visibilidade. Janela de
comunicação entre a cabine e o salão instalada na divisória
do veiculo. MACA RETRATIL: com dois anos de garantia,
confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e
fixado por punhos, e sistema automático antiqueda, em
conformidade com a norma da ABNT/NBR 14561:2000
permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa
peso máximo de 34kg e suporta vitimas de até 180kg.
Cintos de segurança com sistema de engate rápido para
fixação da vitima e da maca rígida e um cinto de segurança
com sistema de 4 pontas.Cabeceira móvel com posições
que variam de 0º a 90º. Base montada sobre quatro rodas
de borracha de 5", sendo duas com freio.Colchão com
espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético,
sem costuras, impermeável e lavável com produtos
químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado)
alumínio. BANCO BAÚ em espuma injetada com
revestimento em courvin de fácil limpeza, com cinto.
SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: suporte para
cilindro de oxigênio de no mínimo 1.0 m³, confeccionado
com tubos de aço e pintura anticorrosiva, com cintas
reguláveis e mecanismo resistente a vibrações, trepidações
e/ou capotamentos, preso a carroceria do veiculo através
de parafusos e no reforço estrutural a ser instalado na
carroceria. SUPORTE PARA SORO E SANGUE: um
suporte para soro e sangue, confeccionado em aço ou
alumínio, com cintas de velcro para fixação dos
frascos.SINALIZAÇÃO ACUSTICA E LUMINOSA DE
EMERGENCIA: sinalizador tipo barra linear, com módulos
injetados em policarbonato na cor vermelha e lente inteiriça,
com comprimento mínimo de 500mm, instalada no teto e na
cabine do veiculo. Estrutura da barra em ABS reforçado
com alumínio extrusado, ou alumínio extrusado na cor
prata, cúpula, resistente a impactos e descoloração com
tratamento UV. Conjunto luminoso composto por diodos
emissores de luz (led), na cor vermelha, de alta freqüência
(mínimo de 240 flasches por minuto). Equipamento com
sistema de gerenciamento de carga automático,
gerenciando a carga da bateria quando o veiculo não
estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se
necessário.Sinalizador acústico com amplificador de
potencia mínima de 100W RMS @13,8 Vcc. Este
sinalizador acompanha o laudo que atende as normas
SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e
deformação.ILUMINAÇÃO INTERNA : instalação de no
mínimo duas luminárias no teto, com base estampada em
alumínio, lâmpadas de LED, com no mínimo 50 led's,
distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do

un 1,00  RENAULT 0,0000 239.900,00    239.900,00   
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distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do
paciente. Transformador de energia de 12V para 220V
instalado. AR CONDICIONADO : caixa evaporadora no
ambiente traseiro com resistência a impactos e vibrações,
cuja caixa deverá comportar um núcleo de refrigeração
dimensionado para a demanda da temperatura referida,
devera fornecer uma potencia de 30.000 BTU's no
compartimento traseiro (salão de atendimento). Apresentar
CAT de transformação do veiculo junto com a proposta de
preços, bem como registro da empresa participante junto as
CREA, atestando que a mesma é registrada na área de
engenharia mecânica para realização de
transformações/adaptações veiculares e/ou áreas similares
as do objeto do presente edital. GRAFISMO EXTERNO:
faixas em ambas as laterais de 20cm de altura na cor
laranja, com a inscrição "AMBULÂNCIA" vazada, cruz da
vida em azul de 55cm de altura, com bordas de 02cm em
cinza.Inscrições com o nome do município instaladas na cor
preta, com 11cm de altura na parte superior da escrita
laranja de 4 cm. Na traseira devem ser colocada cruz da
vida em azul de 55cm de altura e uma faixa laranja de 20cm
de altura, na parte superior do veiculo iniciando de uma
porta até o final da outra porta com a inscrição
"AMBULÂNCIA" vazada, 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 da
letra em recorte de forma espelhada em laranja com
curvatura de 5cm.

Total do Participante --------> 239.900,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 239.900,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 FERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDER

RICARDO JUNIOR BONFANTI

ALTAIR VANDERLEI CASSOL

EVANDRO MARCIO CANZI

JUSILEI PETTER MAGIONI

São Miguel da Boa Vista,  1  de  Dezembro  de  2021
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