
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N' 205/2022

O Município de Tialiguá, através do Setof de Compras, Cotação de Preços c Cadas ro de Prestadores de
Serviços e Fornecedores torna público para conhecimento de infere aços, que estará.rewbendo, em até 05
(cinco) dias corridas após esta publicação. cotações de preços pma CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÂI'ENDER
A SECRETARIA DE SAUDE DO MIUNICIPIO DE TL&NGUÁ-CE, visando a formação de
orçamento estimado. Tianguá-CE 09 de setembro de 2022. Joclson Max da Salva Amaram-- Enc;i:trregado do
Setor de Compras.

MODELA DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TílUBRADO DÂ]3MPRESA(a proposta de preços deverá vir cílm n papel timbrado da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE Tl-qNGUA
Interessado: Secretaria Municipalde Finanças

Locação de 01 veículo ambulância de simples
remoção tipo A, sem motorista. Veículo adaptado,
tipo pack-up Ambulância para suporte básico. para
simples remoção de paciente $em risco de vida --
tipo A, motorização mínima 1.6, pick-up,
bicombustíve](gasolina e álcool), 02 portas. na
cor branca. ar condicionado. com os seguintes
materiais e eq=ipame os es! beiecidos na
poriaíia no 2048/2«)2. Sinaiizador óptico e
acústicos equipamento de radiocomunicação:
maca articulada com rodas; suporte para soro e
oxigénio medicinal. Banco tipo Baú 02 (duas)
pessoas, com assento. encosto e apoio de cabeça
estofados na cor cinza pera)la e cintos de
segurança. Revestimento interno em placas de
fibra de hidra lisa. na cor branca, Isolamento
térmico, acústico em placas de isopor, e maca

do veículo composta, OI(uma) luminária em Led,
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  con.junto de ventilador/exaustor. balaústre em
tubo encapsulado e armário. Modelo a partir de
2020.        

02

Locação de 0] veículo Ambulância de Transporte
Tipo A/ Simples Remoção - 2 Macas, sem

equipada como ambulância para
transporte/simples remoção, com as seguintes
características: ano de fabricação 2021 sem
registio anterior - zero km; laudo do INMETRO.
CAT, homologado junto ao DETRAN-CE /
DENATRAM: maior cnm 4 cilindros e 115 CV
de potência. movido a Óleo diese] de acordo com
l legislação vigente; cinto de segurança de três
pontos para motorista; radio cd/mp3 e alta
falantes; ar condicionttdo frontal e traseiros:
direção hidráulica; 06 marchas a frente e uma a
fé: aibr3 do compaftimeneo de carga de mínimo
}.8(]ü mm; comprimento do c;ompareimento de
carga de mhimo 3.200 mm; largura do
compartimento de carga de mínimo 1.760 mm;
freios a disco nas 4 rodas; sistema ABS; air bag
para o motorista e passageiro; trio elétrico
incluindo retro\ isores; tanque de combustível de
mínimo 80 litros; porta lateral corrediça; portas
traseiras com abertura em 270' em 2(duas) folhas
no compartimento de cargas; película nos vidros
conforme a lei; demais equipamentos exigidos
pela !egislação de trânsi o. Características e
especificações: Isolamento térmico e cüs ico em
mania ço fomle CONTRAN 498/2014 em todo o
compartimento de atendimento: Revestimento do
teta e das laterais em ABS conforme CONTRAN
498/2014 permitindo fácil 6 rápida higienização;
Piso nivelado em compensado naval de 10mm de
espessura e revestido em manta viníjlca conforme
CONTRAN 498/20]41; Divisória original de
fábrica em aço com janela de comunicação
corrediça; Jane[a [atera[ insta[ada na porta ]atera]
corrediça, com vidro opaco e deslizante no padrão
ambulância; Vidros padrão ambulância nas portas
traseiras; Anuário superior, na ía era esquerda
oom por as corrediças em acnqico coEfewionado
em compensado naval na cor branca; Banco baú
confeccionado em compensado naval revestido
em fórmica. com cinto de segurança para 3
acompanhantes homologado conforme
CONTRAN 416/2012. NBR 14561 e NBR 609]
com assento. encosto e al)oio dc cabeça estofados
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SErIN

importa o presente orçamento no valor {oia} de R$ por
extenso( . .. J.

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização
de scftwales, seguros, contfibaições sociais e demais despesas com pessoa e outras que possam
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da proposta: 60(sessenta) dias
Locale data. de de 2022.

Carimbo e Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de Tianguá peão e-maí]: comprasúatiangua.ce.eov .br e Fome: (88) 3fi7] -2288.

Tianguá CEl#9 de setembro de 2022

.JOELSON MAX DA SALVA ,4MAliAL
Encarregado do Setor de Compras
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na cor cinza: 02 macas retrãteis em alumínio, com
regulagem de altura de cabeça. colchonete em
cspana revestido de maíeriai impef eávei com
costura eletrânica e çonfonne CONTRAN
498/20141; iluminação intima com 02(duas)
!urinárias de LED instaadas no teta do
compartimento de atendimento; Ventilador e
exaustor; Sirene dc ré e Farol de embarque na
porta traseiras Sinalizados visual e acústico em
barra linear de policarbonato translúcido com
tratamento UV em LED de alta potência vermelho
e sirene eletrânica, aprovado nas normas SAE
J575 e SA,Z J595: Ba at)süe pega mão em ubo
encapsulado, instalado no teta; Suporte de soro e
plasma; Suporte para cilindro de oxigénio com
cinta çatram de fixação: Cilindro de oxigénio de
7L com válvula e manómetro; Régua tripla
completít com lluxõrnetro, umidificador, máscara
e aspirador, três tomadas 22QV: 01(uma) batera
auxiliar de ]2V, 105 Ah; No Break com função
de [n\ ersor de vo]tagem ] ]0/220V de 800 watts:
Lixeira: Ar condicionado no salão. Modelo a
agir de 2(}20    

VALOR TOTAL  
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SQLICITAÇÃQ DE DESPESA NP. 05092e22f8} - LESA

1. 0BJETO:
A presente solicitação tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA. PRESTAÇÃO DOS
SERWÇOS DE LOCAÇÃO DE VEiCÚLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO UUU.CÍRIO
DE TIANGUÀ-CE. canfurme as quantidades e especlücações técnicas contidas neste objeto de referência

2. JUSTIFICATIVA:
A locação de veículos viu atender as necessidades da Secretaria Munidpal de Saúde, em razão das
den'ant!?s e sewiços
Considerando o !émlno da vigência dc contrato mm a Secretaria de Saúde dessa empresa no próximo
dia 23/09/2022
Considerando que a descontinuidade dos senlços em voga pode gerar um caos administrativo,
especialmente pelos sewlços dessa empresa tentarem se de seniços puramente essenciais:
Nesse contexto. o município de Tlanguá, através da Secretaria de Saúde, sabendo da relevância da
maiéHa, pretende realizar a contratação de uma empresa para prestação dos.serviços de locação de
ve cujos para atender às necessidades da Secntana de Saúde ISÊSA) do município de Tianguà - CE

3. PRAZO DE EXECUÇAQ
Prazo de Execução dos Serviços 12(doze) meses a partir da expedição desta ordem de serviços

4. FISCAL DE CONTRATO
Ronaldo Escórcio de Brita Júnniar Padaria de oo 04, de {3 de novembro de 2019

$. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBIETO

VEÍCULOS TIPO AUBUUNCIA

h4alsé.. Mçiia. ?8S - Ne!\ê Plác da - CEP e2.327-.33S
C N PJ. 07. 735.178/00Cp1-20- CG F: a6.920.164-1 - F

Tianguá - www !ianEua.ce.gov.b-
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QRGAO  
iO 122.0007.2.040 Manutenção das Atividades da

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Secretaria de Saúde

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSO Próprio



ITEM ESPECIFICAÇÕES
Locação de 01 veiculo ambulância de simples remoção
tipo A, sen nctcílstê. Veiculo adaptado, tipo pack-up

Ambulância obra supoKe básico. para simples rennção de
paciente sem risco de vida - tipo A, motorização mínima
1.6: pack-up. bicombustivellgasolíla e álcoo1>. 02 portas. na
cor bmnm. ar condicionado, com o$ seguintes materiais e
equipamentos estabelecidos na parada n' 2048/2002.

Sinalizador óptico e acústico; equipamento de
radiocomunicação. maca articulada com rodas; suporte
para soro e oxigénio medicinal. Banco tipo Baú 02(duasl

i pessoas, com assento. encosto e apoio de cabeça
jestafados na cof cinza pérola e cintos de segurança. i

Revestimento intimo em placas de fibra de vidro lisa. na

cor branca, Isolamento térmico, acústico em placas de
lsopor, e maca rêtrátil com estrutura tubular em alumínio.

Teço do veiculo composto. OI(uma) iumínáHa em Led
conjunto de ventilador/exaustor, balaústfe em tuba
encapsulado e armado. Modelo a partir de 2020

UND Quant QTD TOTAL

12

! Locação de OI vencido Ambulância de Transporte
Tipo A/ Simples Remaçãa - 2 Macas, sem motorista,
Veículo tipo furgão, cor branco. equipada como
ambulância para transporte/simples remoção, com as
seguintes características: ano de fabricação 2021 sem
registro anterior - zero km; laudo do INMETRO, CAT,
homologado junto ao DETRAN-CE / DENATRAM;
motor com 4 cilndros e 3.!S CV de potência. movido a

IÓleo dieselde acordo com 3 legislação vigent:e; cinto
Ide segurança de três por\tos para motorista; radio

cd/mp3 e alto falantes; ar condicionado frontal e
traseiros; direção hidráulica; 06 marchas a frente e
uma a ré; altura do compartimento de carga de
mínimo 1.800 mm; comprimento do compartimento
de carga de mínimo 3.200 mm; iarguía do

k compartimento de carga de mínimo 1.76Q nm; freios
a disco nas 4 rodas; sistema ABS; air bag para o
motorista e passageiro; trio elétrica - incluindo

retrovisores; tanque de combustível de mínimo 80
litros; porta lateral corrediça; portas traseiras com
abertura em 270: em 2(duas) foltlas no
compartimento de algas; petícuta nos vidros
conforme a lei; demais equipamentos exigidos pela
legislação de trânsito. Características el

02 Mê$
12
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ⓖ
especificações: iso cimento térmico e ücústtco em
manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo o
compartimento de atendimento; Revestimento do

Iteto e das laterais em ABS conforme CONTRAI
i 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização; Piso
i nivelado em compensado naval de 10mm de

espessura e revestido em manta viníllca conforme
CONTRAN 498/20141; Divisória originalde fábrica em
aço com janela de comunicação corrediça; Janela
lateral instalada na porta !atefalcorrediça. com vidro

i opaco e deslizante no padrão ambulância; Vidros
jpadrão ambulância nas portas traseiras; Armário
i superior, na lateral esquerda com portas corrediças

em acrílico confeccionado em compensado naval na
cor branca; Banco baú confeccionado em
compensado naval revestido em fórmica. com cinto
de segurança para 3 acompanhantes homologado
conforme CONTRAN 416/2012, NBR 14561 e NBR

6091 com assento, encosta e apoio de cabeça
estofados na cor cinza; 02 macas retráteis em

jaiumÍnio, com regulagem de altura de cabeça.
colchonete em espuma revestido de material
Émpermeáve! com costun etetrõnica e conto me
CONTRAI 498/20141; iluminação interna com
Q2€duas} !umináfias de LED instaladas no teta do

compartimento de atendimento; Ventilador e
exaustor; Sirene de ré e Farolde embarque na porta

l traseira; Sinalízador visual e acústico em barra linear
de policarbonato translúcido com tratamento UV em

LED de alta potência vermelho e sirene eletrânica
aprovado nas normas SAE J575 e SAE J595; Balaústre
pega mão em tubo encapsulado, instalado no teta;
Suporte de soro e plasma; $uparte para cilindro de
axigenÊa cam cinta matraca de fixação; Cilindro de

Í oxigénio de 7L com válvula e manómetro; Régua

ltfipia completa com flux6fnetro, umidificador,
máscara e aspirador. três tomadas 220V; OI(uma)
batera auxiliar de 12V, tOS Ah; No Break com função
de Inversor de voltagem 110/220V de 800 watts:
Lixeira: Ar condicionado no salão. Modelo a partir de
2020
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Tianguá, 05 de Setembro de 2022.
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