
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/PA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 137/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRO do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/PA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO
ELETRÔNICO 051/2021 referente à Registro de preço para futura e eventual aquisição de ambulâncias tipo A, B, D e F (ambulancha), simples remoção, suporte básico e

suporte avançado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira do Pará., que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº
10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : P G AGUIAR VIEIRA - 27.967.465/0001-72

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

1 3,00 UNIDADE AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO
MODELO PICK UP PEQUENO PORTE (tipo
A): AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES
REMOÇÃO de acordo com a Portaria
2048/2002 do Ministério da Saúde, com as
devidas alterações na BIN (Base Índice
Nacional) para o pleno atendimento do
disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e
inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR
14561 da ABNT, com as seguintes
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Carroceria em
aço e monobloco original de fabrica adaptado
para ambulância simples remoção; 0 km
ano/modelo do ano corrente ou posterior;
Motor na parte dianteira; Potência mínima de
85 CV com 04 cilindros; Tanque combustível
capacidade mínima de 45 litros; Injeção
eletrônica á álcool, gasolina ou bi combustível;
Freio ABS nas 04 rodas originais de fábrica;
Air Bag duplo para os ocupantes da cabine
originais de fábrica; Tração de transmissão
dianteira; Câmbio de 05 machas sendo quatro
para frente e uma de ré; Direção hidráulica; Ar
condicionado na cabine do Motorista e no
compartimento do paciente ou instalado em
fornecedor homologado pela montadora,
Veículo com pintura sólida na cor branca;
dimensões aproximadas 4,50 metros
comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80
metros de altura. “Capacidade de carga
mínima de 750 kg; Rodas aro 14” ou 15”;
Portas dianteira, esquerda de acesso do
Motorista e da direita do acompanhante;
Documentada e emplacada em nome da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALTAMIRA; Isenta de IPVA; Seguro total
contra acidentes, com vigência mínima de 12
(doze) meses. Característica de
Transformação: Baú em PRFV (plástico
reforçado com fibra de vidro) ou material
comprovadamente superior. Dimensões
internas aproximadas do Baú de 3,10 metros
cumprimento, de largura 1,50 metros e de
altura 1,65 metros; Divisória entre cabine do
Motorista e compartimento do paciente com
janela de comunicação; Equipado com janela
de correr instalada na lateral direita e vidros
fixos instalados nas portas traseiras, ambos
com película opaca em filetes para que a luz
natural tenha incidência sobre a luz artificial;
Vedação geral do chassi para evitar infiltração
e acúmulos líquidos e piso com material
antirruído; Para-choque traseiro original;
portas traseiras com duas folhas, que permita
entrada da maca retrátil, com travas e
dispositivos para abertura interna e externa;
Reforço nas molas parte traseiras;
Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta
resistência; Adesivos padrões
“AMBULÂNCIA”; Isolamento termo acústico
de alta densidade para retenção da
temperatura e de ruídos externos, instalado
entre a capota e o revestimento; Revestimento
interno construído em painéis de alto impacto
que facilita na higienização e assepsia do
compartimento do paciente produzido em ABS
moldado; Piso em compensado naval com
15mm de espessura; Banco baú para 02

FIAT STRADA
ENDURANCE

2021

R$ 125.000,00 R$ 375.000,00 R$
155.881,75

R$ 467.645,25 19,81% R$
30.881,75



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

(dois) acompanhantes com lixeira acoplada na
lateral para acondicionamento de caixa
descartável para resíduos revestido em
fórmica e/ou material lavável texturizado, com
estofamento em courvin automotivo de alta
resistência construída em aço tubular com
reforço nas extremidades e com cintos de
segurança de 02 (duas) pontas; Maca retrátil
com cabeceira articulada, produzida com
estrutura tubular de alumínio alta resistência,
colchonete de espuma revestida de material
vinilico lavável na cor azul, cinto de segurança
e sistema de engate e trava de fixação de
piso, tamanho mínimo 1,80 m de
comprimento; Garantia mínima de 12 (doze)
meses. Aparelhagem de oxigênio composta
por: Cilindro de oxigênio de 05 litros (mínimo)
com suporte e fixador do tipo “catraca”,
equipado com válvula e manômetro,
Fluxômetro, Aspirador, Umidificador,
mangueiras e máscara; Suporte para o
cilindro de oxigênio com cinta de fixação em
aço inox; Suporte para soro embutido no teto;
Armário superior para guarda de insumos
médico-hospitalares, na lateral e/ou estendido
acima da cabine do motorista. Iluminação e
Sistema Elétrico: Sinalizador visual em
formato de arco produzido com base de
alumínio e lente acrílica de policarbonato alta
resistência, equipado com LED´s de alta
luminosidade, Sirene eletrônica com no
mínimo 03 tons, e sistema de megafone
dotado de ajuste de ganho sonoro de no
mínimo 100db; No mínimo 02 (duas)
Lanternas ou sinalizadores sequenciais em
LED de alta luminosidade de cor vermelho
rubi instalados nas extremidades da parte
traseira da carroceria, acionados em conjunto
com o sinalizador visual dianteiro; Luminária
de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas
12 V instaladas na lateral esquerda abaixo do
armário superior com no mínimo 35 cm de
distância das conexões de oxigeno terapia;
Bateria de suporte; Quadro elétrico com
disjuntores térmicos e cabos elétricos
dimensionados conforme norma ABNT N°
14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Ventilação: Ventilação forçada através de
exaustores instalados no teto do veículo;
Garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá
vir acompanhado de pneu de estepe,
ferramentas (macaco, chave de rodas),
catálogos de manutenção/operação e de
peças em português; Garantia e assistência
técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela
oferecida pelo fabricante, o que for maior.
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo
do veículo, composto por (cruzes) e palavra
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros
traseiros; Bem como, as marcas do Ministério
da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de
Altamira-PA.

5 3,00 UNIDADE AMBULÂNCIA TIPO B – SUPORTE BÁSICO
MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo
B): AMBULÂNCIA TIPO B – SUPORTE
BÁSICO de acordo com a Portaria 2048/2002
do Ministério da Saúde, com as devidas
alterações na BIN (Base Índice Nacional) para
o pleno atendimento do disposto na
Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do
artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da
ABNT com as seguintes ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em
aço original de fabrica, longo e de teto alto; 0
Km, modelo/ano do ano corrente ou posterior;
Monobloco original de fábrica que atende aos
níveis de emissão poluente EURO 5 /
PROCONVE L6; conforme observados os
critérios de peso e vigência do CONAMA,
Tração 4x2 ou 4 X 4; Rodas aro 16 (mínimo);
Ar -condicionado original de fábrica na cabine
do motorista e no compartimento (carroceria)
do paciente ou instalado em fornecedor
homologado pela montadora; AIR BAG duplo;
Motor turbo movido a óleo diesel; Câmbio de
no mínimo 05 marchas a frente e uma ré; Com
freio a disco nas quatro rodas todos e com
sistema ABS; Com freio de estacionamento
mecânico de alavanca; Com suspensão
dianteira independente; Com suspensão
traseira em feixe de molas reforçado; Cabine
do Motorista com capacidade para dois
passageiros e o motorista; Tanque de

RENAULT MASTER
L2H2 2021

R$ 229.900,00 R$ 689.700,00 R$
271.085,33

R$ 813.255,99 15,19% R$
41.185,33



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
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combustível com capacidade mínima para 70
(setenta) litros; Volume de carga mínima de 10
m³; Duas portas dianteiras; Porta traseira
bipartida e porta lateral de correr do lado
direito; Estribo integrados ao para -choque;
Abertura das portas traseira de 90°, 180° e
270°; Travas e dispositivo nas portas para
abertura por dentro e por fora, com trava de
segurança; Retrovisores externo de ambos os
lados (Direito e Esquerdo);e demais
especificações técnicas de acordo com as
normas do COTRAN; Garantia mínima de 12
(doze) meses; Documentadas e emplacadas
em nome da Secretaria Municipal de Saúde
de Altamira-PA, e com Seguro total contra
acidentes, com vigência mínima de 12 (doze)
meses. Característica de Transformação do
Compartimento: Isolamento interno acústico
com; Kit do revestimento interno moldado com
resina antichama reforçada com fibra de vidro
(PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso
em compensado naval com 15mm de
espessura; Janela de comunicação entre
cabine e salão de atendimento; Iluminação
interna com 02 luminárias de dupla
intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12
volts; Janela corrediça para porta lateral; Vidro
fixo para portas traseiras; Pega mão superior
longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da
vida; Régua tripla completa; Armário balcão
gaveteiro para equipamentos e acessórios de
auxilio no atendimento de campo; Banco do
acompanhante tipo baú para 3 lugares com
encosto e assentos anatômicos na cor azul,
com sinto de segurança; Exaustor/Ventilador
acoplado ao teto –12 volts, controlador
eletrônico total da ventilação com no mínimo
02 níveis de velocidade e modo automático;
Pintura na cor branca; Assoalho revestido em
poliuretano automotivo 100% puro;
Aparelhagem de oxigênio composta por:
mangueira, máscara e conexões; Cilindro de
oxigênio de 16 litros (mínimo) com suporte e
fixador do tipo “catraca”, equipado com válvula
e manômetro, Fluxômetro, Aspirador e
Umidificador; Pega mão semi embutido no
teto, construído em perfil tubular de alumínio
com suportes para soro/plasma; Armário
superior para guarda de insumos médico -
hospitalares, na lateral e/ou estendido acima
da cabine do motorista. Iluminação e Sistema
Elétrico: Sinalizador visual em formato de arco
produzido com base de alumínio e lente
acrílica de policarbonato alta resistência,
equipado com LED´s de alta luminosidade não
inferior a 1w de potência); Sirene eletrônica de
no mínimo 100w RMS de pressão sonora,
com no mínimo 03 tons, e sistema de
megafone dotado de ajuste de ganho sonoro
de no mínimo 100db; No mínimo 02 (duas)
Lanternas ou sinalizadores sequenciais em
LED de alta luminosidade de cor vermelho
rubi instalados nas extremidades da parte
traseira da carroceria, acionados em conjunto
com o sinalizador visual dianteiro; Farol
auxiliar de embarque instalado na área
traseira central da carroceria, com foco
direcional de no mínimo 180º em movimento
vertical com botão de acionamento
independente; Luminária de LED instalada no
teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na
lateral esquerda abaixo do armário superior
com no mínimo 35cm de distância das
conexões de oxigeno terapia; Bateria de
suporte; Quadro elétrico com disjuntores
térmicos e cabos elétricos dimensionados;
Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Ventilação: Ventilação forçada através de
exaustores instalados no teto do veículo;
Garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá
vir acompanhado de pneu de estepe,
ferramentas (macaco, chave de rodas),
catálogos de manutenção/operação e de
peças em português; Garantia e assistência
técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela
oferecida pelo fabricante, o que for maior.
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo
do veículo, composto por (cruzes) e palavra
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros
traseiros; Bem como, as marcas do Ministério
da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de
Altamira-PA.
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7 1,00 UNIDADE

AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO - UTI
MODELO FURGÃO (tipo D): para SAMU -
AMBULÂNCIA TIPO D - UTI MÓVEL de
acordo com a Portaria 2048/2002 do
Ministério da Saúde, com as devidas
alterações na BIN (Base Índice Nacional) para
o pleno atendimento do disposto na
Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do
artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da
ABNT com as seguintes ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em
aço original de fábrica, longo e de teto alto; 0
Km; Monobloco original de fábrica; 0 km,
ano/modelo do ano corrente ou posterior;
Tração 4x2 ou 4x4; Rodas aro 16 (mínimo);
Ar-condicionado original de fábrica na cabine
do motorista e no compartimento (carroceria)
do paciente ou instalado em fornecedor
homologado pela montadora; AIR BAG duplo;
Motor turbo movido a óleo diesel; Potencia
mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf;
Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais
em linha; Com cilindrada mínima de 2000 cm³;
Com sistema de injeção dotado de
gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo
total 2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200 m;
Câmbio de no mínimo 05 marcha à frente e
uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas
todos e com sistema ABS; Com freio de
estacionamento mecânico de alavanca; Com
suspensão dianteira independente; Com
suspensão traseira em feixe de molas
reforçado; Cabine do Motorista com
capacidade para dois passageiros e o
motorista; Tanque de combustível com
capacidade mínima para 70 (setenta) litros;
Volume de carga mínima de 10 m³; Duas
portas dianteiras; Porta traseira bipartida e
porta lateral de correr do lado direito; Estribo
integrados ao para -choque; Abertura das
portas traseira de 90°, 180° e 270°; Travas e
dispositivo nas portas para abertura por dentro
e por fora, com trava de segurança;
Retrovisores externo de ambos os lados
(Direito e Esquerdo); e demais especificações
técnicas de acordo com as normas do
COTRAN; Garantia mínima de 12 (doze)
meses; Documentadas e emplacadas em
nome da Secretaria Municipal de Saúde de
Altamira-PA, e com Seguro total contra
acidentes, com vigência mínima de 12 (doze)
meses. Característica de Transformação do
Compartimento: Isolamento interno acústico
com poliuretano; Kit do revestimento interno
moldado com resina antichama reforçada com
fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e
divisória; Piso em compensado naval com
15mm de espessura; Janela de comunicação
entre cabine e salão de atendimento;
Iluminação interna com 02 luminárias de dupla
intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12
volts; Janela corrediça para porta lateral; Vidro
fixo para portas traseiras; Pega mão superior
longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da
vida; Régua tripla completa; Armário balcão
gaveteiro para equipamentos e acessórios de
auxilio no atendimento de campo; assento
RCP do lado esquerdo do veículo; Banco do
acompanhante tipo baú para 3 lugares com
encosto e assentos anatômicos na cor azul,
com sinto de segurança. Ventilação:
Exaustor/Ventilador acoplado ao teto – 12
volts, controlador eletrônico total da ventilação
com no mínimo 02 níveis de velocidade e
modo automático; Assoalho revestido em
poliuretano automotivo 100% puro; Auto
extinguível 100% solido sem voláteis, aplicado
por spray monolítico, sem juntas,
impermeável, moldado do veículo (em forma
de bacia); que proporcione redução de ruídos
e vibrações e não gere energia estática,
atóxico, que permita limpeza pesada com jato
de alta pressão e utilização de hipoclorito de
sódio à 5% de concentração; Piso com
espessura mínima de 15mm; Roteções em
aço inoxidável nos locais de descanso das
rodas da maca no piso; Locais como para -
choque e soleira da porta traseira também
terão de ter proteção de aço inox (onde os pés
da maca atingir), para proteção de todos estes
elementos; Possuir calafetação em todo o
perímetro de junção entre o mobiliário e a
divisória das paredes, resistente ao hipoclorito
de sódio; Todo o compartimento vedado

RENAULT MASTER
L2H2 2021

R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$
363.329,67

R$ 363.329,67 5,04% R$
18.329,67
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contra infiltrações em processo de lavagem;
Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e
Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico;
Sinalizador visual em formato de arco
produzido com base de alumínio e lente
acrílica de policarbonato alta resistência de
cor vermelho rubi, equipado com LED´s de
alta luminosidade não inferior a 1w de
potência, em conformidade com a norma SAE
J575 no que se refere aos ensaios de
vibração, umidade, poeira, corrosão e
deformação, bem como a norma SAE J595
REVISED no que se refere aos ensaios de
fotometria (SocietyAutomotiveEngineers);
Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de
pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e
sistema de megafone dotado de ajuste de
ganho sonoro de no mínimo 100db que
atenda que atenda a norma SAE J1849; No
mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores
sequenciais em LED de alta luminosidade de
cor vermelho rubi instalados nas extremidades
da parte traseira da carroceria, acionados em
conjunto com o sinalizador visual dianteiro;
Farol auxiliar de embarque instalado na área
traseira central da carroceria, com foco
direcional de no mínimo 180º em movimento
vertical com botão de acionamento
independente; Alarme sonoro intermitente
acionado pela marcha ré; Luminária de LED
instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v
instaladas na lateral esquerda abaixo do
armário superior com no mínimo 35cm de
distância das conexões de oxigeno terapia;
Bateria de suporte; Quadro elétrico com
disjuntores térmicos e cabos elétricos
dimensionados conforme norma ABNT N°
14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Componentes exigidos pela Portaria 2.048 de
15 de novembro 2002 Capitulo IV item 3.4:
Maca articulada com rodas, travas de
segurança em aço inox e cinto de segurança,
comprimento mínimo 1,80 com colchonete;
Cadeira de rodas dobrável; Dois suportes de
soro e um para plasma; Suporte para cilindro
de oxigênio 16 litros com cinta de fixação;
Cilindro de oxigênio com 16 litros; Cilindro de
oxigênio portátil de 5 litros; Instalação de rede
portátil de oxigênio como descrito no item
anterior (é obrigatório que a quantidade de
oxigênio permita ventilação mecânica por no
mínimo cinco horas); respirador mecânico de
transporte; oxímetro não invasivo portátil;
monitor cardioversor com bateria e instalação
elétrica disponível; Monitor cardioversor com
marca -passo externo não invasivo; Bomba de
infusão com bateria e equipamentos; Maleta
de vias aéreas contendo: Máscaras laríngeas
e Cânulas endotraqueais de vários tamanhos;
Cateteres de aspiração, adaptadores para
cânulas, cateteres nasais, seringa de 20ml;
Ressuscitador manual adulto e infantil com
reservatório; Sondas para aspiração de vários
tamanhos; 02 (duas) caixas de luvas de
procedimentos; Máscara para ressuscitador
adulto e infantil; Lidocaína geleia e spray;
Cadarços para fixação de cânula;
Laringoscópio infantil e adulto com conjunto
de lâminas; Estetoscópio; Esfigmomanômetro
adulto e infantil; Cânulas orofaríngeas adulto e
infantil; Fios - guia para intubação; Pinça de
Magyll; Bisturi descartável; Cânulas para
traqueostomia; Material para
cricotiroidostomia; Conjunto de drenagem
torácica; Maleta de acesso venoso contendo:
Tala para fixação de braço, luvas estéreis,
recipiente de algodão com antisséptico,
pacotes de gazes estéril, esparadrapos,
material para punção de vários tamanhos,
incluindo agulhas metálicas, plásticas e
agulhas especiais para punção óssea, garrote,
equipo de macro e microgotas, cateteres
específicos para dissecção de veias nos
tamanhos adulto e infantil, tesoura, pinça de
Kocher, cortadores de soro, lâminas de bisturi,
seringas de vários tamanhos, torneiras de 3
vias, equipo de infusão de 3 vias, frascos de
soro fisiológico, ringer lactato e soro
glicosado; Caixa completa de pequena
cirurgia; Maleta de parto como descrito nos
itens anteriores; Sondas vesicais; Coletores
de urina; Protetores para eviscerados ou
queimados; Espátulas de madeira; Sondas
nasogástricas; Eletrodos descartáveis;
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Equipos para drogas fotossensíveis; Equipo
para bombas de infusão; Circuito de
respirador estéril de reserva; Equipamentos
de proteção à equipe de atendimento tais
como óculos (3), caixa máscaras (01) e
aventais (03); Cobertor e filme metálico para
conservação do calor do corpo; Campo
cirúrgico fenestrado; Almotolias com
antisséptico; Conjunto de colares cervicais;
Prancha longa para imobilização da coluna;
Incubadora de transporte de recém-nascido
com bateria e ligação à tomada do veículo (12
volts), com apoio e rodas devidamente fixadas
quando dentro da ambulância, respirador e
equipamentos adequados para recém natos;
Todos os maquinários da UTI, com garantia
mínima de 12 meses. Deverá vir
acompanhado de pneu de estepe,
ferramentas (macaco, chave de rodas),
catálogos de manutenção/operação e de
peças em português; Garantia e assistência
técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela
oferecida pelo fabricante, o que for maior.
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo
do veículo, composto por (cruzes) e palavra
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros
traseiros; Bem como, as marcas do Ministério
da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de
Altamira-PA e SAMU.

Subtotal
Adjudicado:

R$
1.409.700,00

Subtotal
Orçado: R$

1.644.230,91

14,26% 234.530,91

Fornecedor : CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - 07.975.278/0001-23

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

2 2,00 UNIDADE AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO
MODELO CAMIONETE MÉDIO PORTE COM
TRAÇÃO 4X4 (tipo A): AMBULÂNCIA TIPO A
- SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde,
com as devidas alterações na BIN (Base
Índice Nacional) para o pleno atendimento do
disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e
inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR
14561 da ABNT com as seguintes
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: carroceria em
aço e monobloco original de fabrica adaptado
para ambulância simples remoção; 0 km
ano/modelo do ano corrente ou posterior;
Motor na parte dianteira; Potência mínima de
140 CV com 04 cilindros; Tanque combustível
capacidade mínima de 60 litros; Injeção
eletrônica direta á álcool/gasolina (bi
combustível) ou Diesel; Freio ABS nas 04
rodas originais de fábrica; Air Bag duplo para
os ocupantes da cabine originais de fábrica;
Tração 4x4; Câmbio de 05 machas sendo
quatro para frente e uma de ré; Direção
hidráulica; Ar - condicionado original de
fábrica na cabine do motorista e no
compartimento (carroceria) do paciente ou
instalado em fornecedor homologado pela
montadora; Veículo com pintura sólida na cor
branca; dimensões aproximadas 4,50 metros
comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80
metros de altura; capacidade de carga mínima
de 1.000 kg; Rodas aro 15” ou 16”; Portas
dianteira, esquerda de acesso do Motorista e
da direita do acompanhante; Documentada e
emplacada em nome da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA;
Isenta de IPVA; Seguro total contra acidentes,
com vigência mínima de 12 (doze) meses.
Característica de Transformação: Baú em
PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro)
ou material comprovadamente superior;
Dimensões internas aproximadas do Baú de
3,10 metros cumprimento, de largura 1,50
metros e de altura 1,65 metros; Divisória entre
cabine do Motorista e compartimento do
paciente com janela de comunicação;
Equipado com janela de correr instalada na
lateral direita e vidros fixos instalados nas
portas traseiras, ambos com película opaca
em filetes para que a luz natural tenha

CHEVROLET S10 4X4
CS

R$ 248.400,00 R$ 496.800,00 R$
253.665,61

R$ 507.331,22 2,08% R$ 5.265,61



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

incidência sobre a luz artificial; Vedação geral
do chassi para evitar infiltração e acúmulos
líquidos e piso com material antirruído; Para-
choque traseiro original; portas traseiras com
duas folhas, que permita entrada da maca
retrátil, com travas e dispositivos para
abertura interna e externa; Reforço nas molas
parte traseiras; Fechaduras e dobradiças em
aço inox de alta resistência; Adesivos padrões
“AMBULÂNCIA”; Isolamento termo acústico
de alta densidade para retenção da
temperatura e de ruídos externos, instalado
entre a capota e o revestimento;
Revestimento interno construído em painéis
de alto impacto que facilita na higienização e
assepsia do compartimento do paciente
produzido em ABS moldado; Piso em
compensado naval com 15mm de espessura;
Banco baú para 02 (dois) acompanhantes
com lixeira acoplada na lateral para
acondicionamento de caixa descartável para
resíduos revestido em fórmica e/ou material
lavável texturizado com estofamento em
courvin automotivo de alta resistência
construída em aço tubular com reforço nas
extremidades e com cintos de segurança de
02 (duas) pontas; Maca retrátil com cabeceira
articulada, produzida com estrutura tubular de
alumínio alta resistência, colchonete de
espuma revestida de material vinilico lavável
na cor azul, cinto de segurança e sistema de
engate e trava de fixação de piso, tamanho
mínimo 1,80 m de comprimento; Garantia
mínima de 12 (doze) meses. Aparelhagem de
oxigênio composta por: Cilindro de oxigênio
de 05 litros (mínimo) com suporte e fixador do
tipo “catraca”, equipado com válvula e
manômetro, Fluxômetro, Aspirador e
Umidificador; Suporte para o cilindro de
oxigênio com cinta de fixação em aço inox;
Suporte para soro embutido no teto; Armário
superior para guarda de insumos médico-
hospitalares, na lateral e/ou estendido acima
da cabine do motorista. Iluminação e Sistema
Elétrico: Sinalizador visual em formato de arco
produzido com base de alumínio e lente
acrílica de policarbonato alta resistência,
equipado com LED´s de alta luminosidade,
Sirene eletrônica; No mínimo 02 (duas)
Lanternas ou sinalizadores sequenciais em
LED de alta luminosidade de cor vermelho
rubi instalados nas extremidades da parte
traseira da carroceria, acionados em conjunto
com o sinalizador visual dianteiro; Farol
auxiliar de embarque instalado na área
traseira central da carroceria, com foco
direcional de no mínimo 180º em movimento
vertical com botão de acionamento
independente; Luminária de LED instalada no
teto e 02 (duas) tomadas 12 V instaladas na
lateral esquerda abaixo do armário superior
com no mínimo 35 cm de distância das
conexões de oxigeno terapia; Bateria de
suporte; Quadro elétrico com disjuntores
térmicos e cabos elétricos dimensionados
conforme norma ABNT N° 14.561; Garantia
mínima de 12 (doze) meses. Ventilação:
Ventilação forçada através de exaustores
instalados no teto do veículo; Garantia mínima
de 12 (doze) meses. Deverá vir acompanhado
de pneu de estepe, ferramentas (macaco,
chave de rodas), catálogos de
manutenção/operação e de peças em
português; Garantia e assistência técnica
mínima de 12 (doze meses) ou aquela
oferecida pelo fabricante, o que for maior.
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo
do veículo, composto por (cruzes) e palavra
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros
traseiros; Bem como, as marcas do Ministério
da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de
Altamira –PA.

6 4,00 UNIDADE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO
MODELO CAMIONETE MÉDIO PORTE COM
TRAÇÃO 4X4 (tipo B): AMBULÂNCIA TIPO B
– SUPORTE BÁSICO de acordo com a
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde,
com as devidas alterações na BIN (Base
Índice Nacional) para o pleno atendimento do
disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e
inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR
14561 da ABNT com as seguintes

CHEVROLET S10 4X4
CS

R$ 248.000,00 R$ 992.000,00 R$
279.082,50

R$
1.116.330,00

11,14% R$
31.082,50



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: carroceria em
aço e monobloco original de fabrica adaptado
para ambulância simples remoção; 0 km
ano/modelo do ano corrente ou posterior;
Motor na parte dianteira; Potência mínima de
140 CV com 04 cilindros; Tanque combustível
capacidade mínima de 60 litros; Injeção
eletrônica direta á álcool/gasolina (bi
combustível) ou Diesel; Freio ABS nas 04
rodas originais de fábrica; Air Bag duplo para
os ocupantes da cabine originais de fábrica;
Tração 4x4; Câmbio de 05 machas sendo
quatro para frente e uma de ré; Direção
hidráulica; Ar - condicionado original de
fábrica na cabine do motorista e no
compartimento (carroceria) do paciente ou
instalado em fornecedor homologado pela
montadora; Veículo com pintura sólida na cor
branca; dimensões aproximadas 4,50 metros
comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80
metros de altura; capacidade de carga mínima
de 1.000 kg; Rodas aro 15” ou 16”; Portas
dianteira, esquerda de acesso do Motorista e
da direita do acompanhante; Documentada e
emplacada em nome da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA;
Isenta de IPVA; Seguro total contra acidentes,
com vigência mínima de 12 (doze) meses.
Característica de Transformação: Baú em
PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro)
ou material comprovadamente superior;
Dimensões internas aproximadas do Baú de
3,10 metros cumprimento, de largura 1,50
metros e de altura 1,65 metros; Divisória entre
cabine do Motorista e compartimento do
paciente com janela de comunicação;
Equipado com janela de correr instalada na
lateral direita e vidros fixos instalados nas
portas traseiras, ambos com película opaca
em filetes para que a luz natural tenha
incidência sobre a luz artificial; Vedação geral
do chassi para evitar infiltração e acúmulos
líquidos e piso com material antirruído; Para-
choque traseiro original; portas traseiras com
duas folhas, que permita entrada da maca
retrátil, com travas e dispositivos para
abertura interna e externa; Reforço nas molas
parte traseiras; Fechaduras e dobradiças em
aço inox de alta resistência; Adesivos padrões
“AMBULÂNCIA”; Isolamento termo acústico
de alta densidade para retenção da
temperatura e de ruídos externos, instalado
entre a capota e o revestimento;
Revestimento interno construído em painéis
de alto impacto que facilita na higienização e
assepsia do compartimento do paciente
produzido em ABS moldado; Piso em
compensado naval com 15mm de espessura;
Banco baú para 02 (dois) acompanhantes
com lixeira acoplada na lateral para
acondicionamento de caixa descartável para
resíduos revestido em fórmica e/ou material
lavável texturizado com estofamento em
courvin automotivo de alta resistência
construída em aço tubular com reforço nas
extremidades e com cintos de segurança de
02 (duas) pontas; Característica de
Transformação do Compartimento:
Isolamento interno acústico com; Kit do
revestimento interno moldado com resina
antichama reforçada com fibra de vidro
(PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso
em compensado naval com 15mm de
espessura; Janela de comunicação entre
cabine e salão de atendimento; Iluminação
interna com 02 luminárias de dupla
intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12
volts; Janela corrediça para porta lateral;
Vidro fixo para portas traseiras; Pega mão
superior longitudinal fixo no teto; Grafismo
cruz da vida; Régua tripla completa; Armário
balcão gaveteiro para equipamentos e
acessórios de auxilio no atendimento de
campo; Banco do acompanhante tipo baú
para 3 lugares com encosto e assentos
anatômicos na cor azul, com sinto de
segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao
teto –12 volts, controlador eletrônico total da
ventilação com no mínimo 02 níveis de
velocidade e modo automático; Pintura na cor
branca; Assoalho revestido em poliuretano
automotivo 100% puro; Aparelhagem de
oxigênio composta por: mangueira, máscara e
conexões; Cilindro de oxigênio de 16 litros



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

(mínimo) com suporte e fixador do tipo
“catraca”, equipado com válvula e manômetro,
Fluxômetro, Aspirador e Umidificador; Pega
mão semi embutido no teto, construído em
perfil tubular de alumínio com suportes para
soro/plasma; Armário superior para guarda de
insumos médico -hospitalares, na lateral e/ou
estendido acima da cabine do motorista.
Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador
visual em formato de arco produzido com
base de alumínio e lente acrílica de
policarbonato alta resistência, equipado com
LED´s de alta luminosidade não inferior a 1w
de potência); Sirene eletrônica de no mínimo
100w RMS de pressão sonora, com no
mínimo 03 tons, e sistema de megafone
dotado de ajuste de ganho sonoro de no
mínimo 100db; No mínimo 02 (duas)
Lanternas ou sinalizadores sequenciais em
LED de alta luminosidade de cor vermelho
rubi instalados nas extremidades da parte
traseira da carroceria, acionados em conjunto
com o sinalizador visual dianteiro; Farol
auxiliar de embarque instalado na área
traseira central da carroceria, com foco
direcional de no mínimo 180º em movimento
vertical com botão de acionamento
independente; Luminária de LED instalada no
teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na
lateral esquerda abaixo do armário superior
com no mínimo 35cm de distância das
conexões de oxigeno terapia; Bateria de
suporte; Quadro elétrico com disjuntores
térmicos e cabos elétricos dimensionados;
Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Ventilação: Ventilação forçada através de
exaustores instalados no teto do veículo;
Garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá
vir acompanhado de pneu de estepe,
ferramentas (macaco, chave de rodas),
catálogos de manutenção/operação e de
peças em português; Garantia e assistência
técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela
oferecida pelo fabricante, o que for maior.
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo
do veículo, composto por (cruzes) e palavra
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros
traseiros; Bem como, as marcas do Ministério
da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de
Altamira –PA.

Subtotal
Adjudicado:

R$
1.488.800,00

Subtotal
Orçado: R$

1.623.661,22

8,31% 134.861,22

Fornecedor : FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. - 37.532.344/0001-51

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

3 2,00 UNIDADE AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO
MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo
A): AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES
REMOÇÃO de acordo com a Portaria
2048/2002 do Ministério da Saúde, com as
devidas alterações na BIN (Base Índice
Nacional) para o pleno atendimento do
disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e
inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR
14561 da ABNT com as ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em
aço original de fábrica, longo e de teto alto; 0
km ano/modelo do ano corrente ou posterior;
Monobloco original de fábrica; Tração 4 x 2 ou
4 X 4; Rodas aro 16 (mínimo); Ar -
condicionado original de fábrica na cabine do
motorista e no compartimento(carroceria) do
paciente ou instalado em fornecedor
homologado pela montadora; AIR BAG duplo;
Motor turbo movido a óleo diesel; Potencia
mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf;
Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais
em linha; Com cilindrada mínima de 2000 cm³;
Com sistema de injeção dotado de
gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo
total 2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200mm;
Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e
uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas
todos e com sistema ABS; Com freio de

RENAULT MASTER
L2H2 -

AMBULÂNCIA

R$ 224.500,00 R$ 449.000,00 R$
248.200,00

R$ 496.400,00 9,55% R$
23.700,00



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

estacionamento mecânico de alavanca; Com
suspensão dianteira independente; Com
suspensão traseira em feixe de molas
reforçado; Cabine do Motorista com
capacidade para dois passageiros e o
motorista; Tanque de combustível com
capacidade mínima para 70 (setenta) litros;
Volume de carga mínima de 10 m³;
Dimensões aproximadas 4,50 metros
comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80
metros de altura; Duas portas dianteiras; Porta
traseira bipartida e porta lateral de correr do
lado direito; Estribo integrados ao para-
choque; Abertura das portas traseira de 90°,
180° e 270°; Travas e dispositivo nas portas
para abertura por dentro e por fora, com trava
de segurança; Retrovisores externo de ambos
os lados (Direito e Esquerdo);e demais
especificações técnicas de acordo com as
normas do COTRAN; Garantia mínima de 12
(doze) meses; Documentadas e emplacadas
em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ALTAMIRA, e com Seguro total
contra acidentes, com vigência mínima de 12
(doze) meses. Característica de
Transformação do Compartimento: Dimensões
internas aproximadas do Baú de 3,10 metros
cumprimento, de largura 1,50 metros e de
altura 1,65 metros; Isolamento interno
acústico com poliuretano 40mm (densidade de
36kg/m3); Kit do revestimento interno moldado
com resina antichama reforçada com fibra de
vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória;
Piso em compensado naval com 15mm de
espessura; Janela de comunicação entre
cabine e salão de atendimento; Iluminação
interna com 02 luminárias de dupla
intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12
volts; Janela corrediça para porta lateral; Vidro
fixo para portas traseiras; Pega mão superior
longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da
vida; Régua tripla completa; Armário balcão
gaveteiro para equipamentos e acessórios de
auxilio no atendimento de campo; Banco do
acompanhante tipo baú para 3 lugares com
encosto e assentos anatômicos na cor azul,
com sinto de segurança; Exaustor/Ventilador
acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico
total da ventilação com no mínimo 02 níveis
de velocidade e modo automático; Pintura na
cor branca; Assoalho revestido em poliuretano
automotivo 100% puro; Auto extinguível 100%
solido sem voláteis, aplicado por spray,
monolítico, sem juntas, impermeável, moldado
à carroceria do veiculo (em forma de bacia);
Roteções em aço inoxidável nos locais de
descanso das rodas da maca no piso; Locais
como para -choque e soleira da porta traseira
também terão de ter proteção de aço inox
(onde os pés da maca atingir), para proteção
de todos estes elementos; Possuir calafetação
em todo o perímetro de junção entre o
mobiliário e a divisória das paredes, resistente
ao hipoclorito de sódio; Todo o compartimento
vedado contra infiltrações em processo de
lavagem; Garantia mínima de 12 meses.
Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador
óptico e acústico; Sinalizador visual em
formato de arco produzido com base de
alumínio e lente acrílica de policarbonato alta
resistência, equipado com LED´s de alta
luminosidade não inferior a 1w de potência,
em conformidade com a norma SAE J575 no
que se refere aos ensaios de vibração,
umidade, poeira, corrosão e deformação, bem
como a norma SAE J595 REVISED no que se
refere aos ensaios de fotometria
(SocietyAutomotiveEngineers); Sirene
eletrônica de no mínimo 100w RMS de
pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e
sistema de megafone dotado de ajuste de
ganho sonoro de no mínimo 100db que
atenda que atenda a norma SAE J1849; No
mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores
sequenciais em LED de alta luminosidade de
cor vermelho rubi instalados nas extremidades
da parte traseira da carroceria, acionados em
conjunto com o sinalizador visual dianteiro;
Farol auxiliar de embarque instalado na área
traseira central da carroceria, com foco
direcional de no mínimo 180º em movimento
vertical com botão de acionamento
independente; Alarme sonoro intermitente
acionado pela marcha ré; Luminária de LED



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v
instaladas na lateral esquerda abaixo do
armário superior com no mínimo 35cm de
distância das conexões de oxigeno terapia;
Bateria de suporte; Quadro elétrico com
disjuntores térmicos e cabos elétricos
dimensionados conforme norma ABNT N°
14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Maca articulada com rodas e trava de
segurança em aço inox, com cinto de
segurança duplo, comprimento mínimo 1,80
com colchonete; Suportes para soro e plasma;
Cilindro de oxigênio de 05 litros (mínimo) com
suporte e fixador do tipo “catraca”, equipado
com válvula e manômetro, Fluxômetro,
Aspirador, Umidificador, mangueira, máscara
e conexões; Suporte para o cilindro de
oxigênio com cinta de fixação em aço inox.
Deverá vir acompanhado de pneu de estepe,
ferramentas (macaco, chave de rodas),
catálogos de manutenção/operação e de
peças em português; Garantia e assistência
técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela
oferecida pelo fabricante, o que for maior.
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo
do veículo, composto por (cruzes) e palavra
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros
traseiros; Bem como, as marcas do Ministério
da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de
Altamira-PA.

Subtotal
Adjudicado:

R$
449.000,00

Subtotal
Orçado:

R$
496.400,00

9,55% 47.400,00

Fornecedor : FERRARI & CIA. LTDA - 04.542.330/0001-60

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

4 2,00 UNIDADE AMBULÂNCIA TIPO F (AMBULANCHA):
SOLDADA, EM ALUMÍNIO LIGA NAVAL,
SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde,
com as devidas alterações na BIN (Base Índice
Nacional) para o pleno atendimento do disposto
na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do
artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da ABNT
com as devidas especificações: totalmente
soldada em chapa de 2,5mm no fundo e nas
laterais medindo 7,00m de comprimento;
1,70mm de boca com pontal de 0,60cm com
casaria em alumínio naval, com acrílico na
parte frontal e nas laterais em janela de correr,
maca móvel em alumínio para transporte de
pacientes, suporte para soro e oxigênio, maleta
de emergência, maleta de primeiros socorros,
extintor de incêndio, banco com encosto e
almofadada na traseira e 4 cadeiras
almofadadas já insta0ladas, tanque de
combustível para no mínimo 80L, console com
kit de direção (volante cabo de direção, caixa
de direção e bezel), com painel elétrico de 04
Cilibim, rádio VHF náutico, luz de navegação,
luzes internas, luzes de alcançado, giro leds,
sirene elétrica, acoplada a motor de popa de no
mínimo 60HP 4 tempos, a gasolina pura sem
mistura de óleo, cilindradas mínimas de
996CC, power trim partida elétrica com
comando à distância.

AMAZÔNIA
NÁUTICA

700 CABIN R$ 192.000,00 R$ 384.000,00 R$
192.164,00

R$ 384.328,00 0,09% R$ 164,00

Subtotal
Adjudicado:

R$
384.000,00

Subtotal
Orçado:

R$
384.328,00

0,09% 328,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 3.731.500,00 R$ 4.148.620,13 10,05% 417.120,13
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