
Cotação Nº: Processo Adm: Validade da Proposta: 60 Dias(s)247/2022 7538/2022

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Estrada da Usina, 600

Armação dos Búzios - RJ
Centro

Objeto de Coleta:

Constitui objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Veículos e Van /Furgão Tipo Ambulância, para atender as demandas da Secretaria Municipal d
e Saúde;

Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços
FMSUn. Gestora:

(    ) Aquisição de Material (    ) Obras e Serviços de Engenharia (    ) Serviço conforme especificação (  X  ) Outros

Nome/Razão Social:

Cidade: Telefone:Endereço: Fax:

Dados do Fornecedor

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário TotalMarca

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Item

Estado: CEP:

1 VAN 21 LUGARES

Descr.: UNID 2,00cor branca ou cinza; ano 0km, com as seguintes especificações mínimas: 5 portas, cap
acidade para 21 passageiros no mínimo, motor diesel, potência mínima de 146 c, aproxi
madamente, caixa de câmbio manual de 6 marchas ou automático, capacidade do tanqu
e de 75L, protetor de cárter, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, freios abs, 
airbags frontais, teto alto. O veículo deverá possuir sistema de rastreamento com tele
metria.
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2 VAN/FURGÃO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL COMPLETA - TIPO D 
São itens obrigatórios nesta modalidade: Cor branca; Veículo novo 0km; Sinalizador ótic
o e acústico; Maca com rodas e articulada; Dois suportes de soro; Cadeira de rodas dob
rável; Instalação de rede de oxigênio com régua tripla para permitir a alimentação de re
spirador; Cilindro portátil de oxigênio como descrito no item anterior; Respirador ciclad
o a pressão ou volume não eletrônico (obrigatório que exista pelo menos um respirado
r a volume disponível); Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponíve
l (deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo 
não invasivo); Bomba de infusão com bateria e equipo;

Descr.: UNID 5,00Kit acesso venoso (contendo: tala para fixação de braço, pares de luvas de procedimen
tos, recipiente de algodão com anti-séptico, pacotes de gaze estéril, rolo de esparadra
po, material para punção de vários tamanhos, garrote, equipos de macro e micro gotas
, intracaths adulto e infantil, tesoura, pinça de kocher, cortadores de soro, lâminas de v
ários tamanhos, seringas de vários tamanhos, torneiras de 3 vias, polifix de 4 vias, fras
cos de ringer lactato, frascos de cloreto de sódio e frascos de soro glicosado a 5%); Du
as caixas de pequenas cirurgias;  Kit de parto como descrito nos itens anteriores; Outr
os frascos de drenagem de tórax, coletores de urina, sondas vesicais, extensão para 
dreno torácico, protetores para eviscerado e queimaduras, espátulas de madeira, son
das naso-gástricas, eletrodos descartáveis, equipo para drogas fotossensíveis, equip
os para bombas de infusão e circuito de respirador estéril de reserva; Equipamentos 
de proteção à equipe médica: óculos, máscaras e aventais; cobertor ou filme metálico 
para conservação de calor do corpo; Campo cirúrgico fenestrado; Almotolias com antis
séptico; colares cervicais de diversos tamanhos; prancha longa para imobilização de c
oluna; Medicamentos necessários ao atendimento de urgência; Radiocomunicação; Em
caso de transporte neonatal, a Ambulância Tipo D deverá contar com: Incubadora de tra
nsporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 Volts), suport
e em seu próprio pedestal para cilindro de oxigênio temperatura com alarme. A incuba
dora deve estar apoiada sobre carro com rodas devidamente fixadas quando dentro da
ambulância; Respirador ciclado a pressão, com “blender” para mistura gasosa e contr
ole de pressão expiratória final, possibilidade de respiração controlada e assistida, de 
preferência não eletrônico; Nos demais itens deve constar a mesma aparelhagem e m
edicamentos de suporte avançado, com os tamanhos e especificações adequadas ao 
uso infantil, exceto kit de parto;
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3 VEÍCULO 7 LUGARES

Descr.: UNID 3,00capacidade 07 (sete) passageiros; 04 portas; cor branco ou cinza; ano 0km; motor míni
mo 1.8; com potência mínima de 111 CV; abastecimento gasolina, etanol ou bicombustí
vel; câmbio manual: 5 (cinco) velocidades a frente e 1 (uma) a ré; ar condicionado; direç
ão eletro-assistida progressiva, elétrica ou hidráulica; air bag duplo frontal; freios a dis
co na dianteira e a tambor na traseira com abs; vidro e travas elétricos nas quatro port
as; garantia mínima de 3 anos ou 100.000 km; sistema de som;

4 VEÍCULO SEDAN

Descr.: UNID 34,00capacidade 5 (cinco) passageiros; 4 (quatro) portas; cor branco ou cinza; ano 0km; mot
or 1.3 litros ou superior; 16v; potência: 84 cv (gasolina) e 90 cv (etanol) ou superior; bico
mbustível; câmbio manual: 5 (cinco) velocidades a frente e 1 (uma) a ré; ar condicionad
o; direção eletro-assistida progressiva, elétrica ou hidráulica; air bag duplo frontal; frei
os a disco na dianteira e a tambor na traseira com abs; vidro e travas elétricos nas qua
tro portas; garantia mínima de 3 anos ou 100.000 km; pneus: 175/65 14r com rodas de aç
o e calota (estepe com roda de aço e pneu na mesma medida dos demais); tanque de 
combustível de no mínimo 45L, com reservatório de partida à frio; sistema de som.cap
acidade 5 (cinco) passageiros; 4 (quatro) portas; cor branco ou cinza; ano 0km; motor 1.
3 litros ou superior; 16v; potência: 84 cv (gasolina) e 90 cv (etanol) ou superior; bicomb
ustível; câmbio manual: 5 (cinco) velocidades a frente e 1 (uma) a ré; ar condicionado; d
ireção eletro-assistida progressiva, elétrica ou hidráulica; air bag duplo frontal; freios a
disco na dianteira e a tambor na traseira com abs; vidro e travas elétricos nas quatro p
ortas; garantia mínima de 3 anos ou 100.000 km; pneus: 175/65 14r com rodas de aço e c
alota (estepe com roda de aço e pneu na mesma medida dos demais); tanque de comb
ustível de no mínimo 45L, com reservatório de partida à frio; sistema de som.

Total Geral:

Assinatura do Fornecedor - (Carimbo)

Cotação em: ____ / ____ / ____

CPF:
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