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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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PESQUISA DE PREÇOS

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIP
CNP) 18.093.163/0001-21
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Marialva - PR, 06 de Julho de 2022
A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

DESCRIÇÃO QUANT V.UNITÁRIO V.TOTAL MARCAITEM
01

Descritivo do veículo:
02 R$330.000,00 R$660.000,00 TOYOTA

HILUX 4X4Potência Mínima Líquida 185 CV,Transmissão tipo manual 6 CABINEvelocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor, tração SIMPLES4x4, medidas externas comprimento superior há 5,320, largura COM ARsuperior há 1,900, entre eixo superior há 3.080, comprimento CONDICIONinterno da ambulância superior há 2.300, tanque de ADOcombustível superior há 75 1, direção hidráulica ou elétrica, DIESEL

m
pneus radiais mínimo 245/70 R 16", bateria minimo 65 Ah,
capacidade de carga superior há 1.100 kg, peso em ordem de
marcha 1770 kg.

ANO 2022

\ DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO

Transformação ambulância construído inteiramente em fibra de
vidro, bloco único;

REVESTIMENTO INTERNO:
Isolamento termo - acústico
Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV)
Fibra de vidro.
Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência.
ARMÁRIO:
Armário superior com portas desiizante em acrílico
confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na
lateral da capota;
Balcão com local para guarda e fixação de prancha,
portas deslizantes em acrílico, local para
armazenamento de bateria e bancada para
medicamento.
Armário para acondicionamento de cilindros de
oxigénio 16 litros;

BANCOS:
Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança
individual, estofamentos em courvin de alta resistência,
com assentos e encostos das costas individuais, banco
médico e local para lixeira descartável.

Av.Fernando Garcia 252 - Jardim Santa Izabel - Fone/fax: (44) 3232-7180 - Marialva/PR - CEP 86990-000
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MACA:
Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm,
cabeceira voltada para frente do veículo, com pés
dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios
confeccionados em materiais resistentes a oxidação,
pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava
de segurança para evitar o fechamento involuntário
das pernas da maca quando na posição estendida,
projetada de forma a permitir a rápida retirada e
inserção da vítima no compartimento da viatura, com a
utilização de um sistema de retração dos pés acionado
pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora
do compartimento, podendo ser manuseada por
apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à
mesma, equipada com travas rápidas, que permitam
perfeita segurança e desengate rá pido, sem riscos para
a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade
m ínima de 100 kg, sem corte na lataria para
deslocamento da maca dentro da cabine e sem
deslocamento do banco carona na cabine para frente a
fim de não comprometer a segurança do passageiro e
caso de acionamento do AIRBAG. Deverão ser
apresentados: Autorização de funcionamento de
empresa fabricante da maca e registro ou
cadastramento na Anvisa, com garantia m ínima de 24
meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório
devidamente credenciado;

SISTEMA ELÉTRICO
Iluminação interna com luminárias no teto em Leds;
Central de comandos elétrica;
01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira
02 Tomadas internas 2P+T HOvca;
02 Tomada Interna 12 Vcc;
02 Lâmpadas dicróicas
Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil
acesso.
Bateria auxiliar de 100 Ah;
Painel de controle central com chave disjuntor térmica;
Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão;
Conversor de 12 v para HOvca de voltagem para 1000
Watts.
Reles com fusível;
Sistema de gerenciamento de energia, separando a
bateria do veículo e bateria do furgão ambulância;

SINALIZADOR:
Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrónica e
05 tons.
Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo,
sendo três em cada lado e 02 na traseira.

Av. Fernando Garcia 252 - Jardim Santa Izabel - Fone/fax: (44) 3232-7180 - Marialva /PR - CEP 86990-000
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OXIGENOTERAPIA:
Sistema de oxigénio com suporte para cilindro de 16
litros;
instalação de um cilindro de oxigénio de 16 litros com
válvula e manómetro;
Régua de oxigénio de 03 pontas com fluxômetro /
aspirador / umidificador

VENTILAÇÃO:
Um ventilador interno no teto da ambulância com
proteção de cúpula de fibra;
Um exaustor interno no teto da ambulância com
proteção de cúpula de fibra;

VIDROS:
Vidros fixos e com película jateada nas portas traseiras;
Vidro Corrediço na lateral Direita (lado carona);
Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista
e a do paciente;

PORTAS TRASEIRAS:
Conjunto completo de fechadura, trincos, dois
amortecedores sendo um em cada porta;
Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de
folha dupla;

Av. Fernando Garcia 252 - Jardim Santa Izabel - Fone/fax: (44) 3232-7180 - Marialva/PR- CEP 86990-000
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DEMAIS ITENS:
bancada para fixação de equipamento;
Instalação de 01suporte para Soro fixado no balaústre;
Balaústre fixado no teto;
Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos
existentes);
Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da
maca em alumínio;
Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de
furgão para ambulância.
Derivação de ar condicionado para o paciente
Sensor de ré com câmera e sinalizador
Strobos no para-choque dianteiro
Strobos no para-choque traseiro
Equipamento operacional para gerenciamento de todo
sistema elétrico da ambulância: possibilitando

^ comando interno de dentro da cabine do motorista
para o salão do paciente, gerenciando baterias,
iluminação interna e externa, sinalização sonora e
visual, dispondo de (01) um carregador de parede
110v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB,
excluindo instalação de botões na cabine do motorista
para gerenciamento dos componentes elétrico da
ambulância
Prancha de Resgate Polietileno
Oxímetro de pulso não invasivo
Bolsa de resgate completa

Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante
de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de
26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar
junto o Comprovante de Sistema de Gestão de
Qualidade, conforme "Portaria 190/2009". Certidão de
adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria
DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder
exatamente ao modelo do veículo ofertado na
proposta comercial.
A Entrega será feita somente por plataforma auto
guincho. Frete incluso.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

PRAZO DA ENTREGA: ATÉ 60 DIAS ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO:30% DE ENTRADA E O RESTANTE 70% NA FINALIZAÇÃO DO VEÍCULO
LIBERAÇÃO DO RENAVAM SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.

Naiara Neves
Dpto.Comercial
Tel/Fax: (44) 3232-7180 / (44) 9 9995-7252
E-mail: atendimento@bellanveiculosespeciais.com

CNPJ:18.093.163/0001-21
BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
AV FEANAN00GARCIA -»2 - JARDIM SANTA IZABEl

MARIALVA PR CEP 86.990-000

Av. Fernando Garcia 252 - Jardim Santa Izabel - Fone/fax: (44) 3232-7180 - Marialva/PR - CEP 86990-000
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COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM
DESCRIÇÃO QUANT V. UNITÁRIO V. TOTAL MARCA

01

m

m

- DESCRITIVO DO VEÍCULO:

Potência Minima Liquida 185 CV, Transmissão tipo
manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco e
traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas
comprimento superior há 5,320, largura superior
há 1,900, entre eixo superior hé 3.080,
comprimento interno da ambulância superior há 2.
300, tanque de combustível superior há /5 i,
direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais
mínimo 245/70 R 16", bateria minimo 65 Ah,
capacidade de carga superior há 1.100 kg, peso em
ordem de marcha 1770 kg.

- DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO

Transformação ambulância construído inteiramente
em fibra de vidro, bloco único;

REVESTIMENTO INTERNO:

Isolamento termo - acústicoRevestimento interno
nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro.
Piso antíderrapante em Fiberglass de alta
resistência.

ARMÁRIO:

Armário superior com portas deslizante em
acrilico confeccionado em Fibra de Vidro de cor
clara, fixado na lateral da capota; Balcão ccm
local para guarda e fixação de prancha, portas
deslizantes em acrilico, local para
armazenamento de bateria e bancada para
medicamento. Armário para acondicionamento de
cilindros de oxigénio 16 litros;

BANCOS:

Banco lateral para C3 pessoas com cintos de
segurança individual, estofamentos em courvin de
alta resistência, com assentos e encostos das
costas individuais, banco médico e local para
lixeira descartável.

02 RS331.500,00 R$663.000,00 TOYOTA
HILUX 4X
4 CABINE
SIMPLES
COM AR
CONDICIO
NADO
DIESEL
ANO 2022
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KACA:
Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm
cabeceira voltada para frente do veículo , com
pés dobráveis , sistema escamoteável , provida de
rodízios confeccionados em materiais resistentes
a oxidaçâc , pneus de borracha maciça , sistema de
freios com trava de segurança para evitar o
fechamento involuntário das pernas da maca
quando na posição estendida, projetada de forma
a permitir a rápida retirada e inserção da
vitima no compartimento da viatura , com a
utilização de um sisrema de retração dos pés
acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e
para fora do compartimento, podendo ser manuseada
por apenas uma pessoa , 03 cintos de segurança
fixos à mesma, equipada com travas rápidas , que
permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem
riscos para a vitima , provida de sistema de
elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e com a capacidade mínima de 100 kg, sem
corte na lataria para deslocamento da maca
dentre da cabine e sem deslocamento do banco
carona na cabine para frente a tim de não
comptometer a segurança do passageiro e caso de
acionamento do AIRBAG. Deverão ser apresentados:
Autorização de funcionamento de empresa
fabricante da maca e registro ou cadastramento
na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio
da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD
Standard 004 feito por laboratório devidamente
credenciado;

SISTEMA ELÉTRICO:
Iluminação interna com luminárias no teto em
Leds; Central de comandos elétrica;
01 Farol de embarque instalado sobre a porta
traseira 02 Tomadas internas 2P+T llOvca;
02 Tomada Interna 12 Vcc;02
Lâmpadas dicrôicas
Caixa de disjuntores instalado no armário de
fácil acesso.
Rateria auxiliar de 100 Ah;
Painel de controle central com chave disjuntor
térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico
do furgão; Conversor de 12 v para llOvca de voltagem,

para 1000 Watts.
Reles com fusivel;
Sistema de gerenciamento de energia, 3eparandc a
bateria do veiculo e bateria do furgão ambulância;

SINALIZADOR:
Sinalização barra com sirene de 100 watts
eletrónica e 05 tons.
Luzes de advertência fixadas nas laterais do
veiculo, sendo três em cada lado e 02 na traseira.
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OXIGKNOTERAPIA:
Sistema de oxigénio com suporte para
cilindro de 16 litros;
instalação de um cilindro de oxigénio de 16
litros com válvula e manómetro;
Régua de oxigénio de 03 pontas com
fluxômetro / aspirador / umidificador

VENTILAÇÃO:
Um ventilador interno no teto da
ambulância com proteção de cúpula de fibra;
Um exaustor interno no teto da
ambulância com proteção de cúpula de fibra;

VIDROS:
Vidros fixos e com pelicula jateada nas
portas traseiras; Vidro Corrediço na lat.eral
Direita (lado carona);Cavidade para
visibilidade entre a cabine do motorisl.a e a
do paciente;

PORTAS TRASEIRAS:
Conjunto completo de fechadura,
trincos, dois amortecedores sendo um em
cada porta;
Duas portas traseiras em fibra com abertura
lateral de folha dupla;
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DEMAIS ITENS:
bancada para fixação de equipamento;
Instalação de 01 suporte para Soro fixado no
balaústre;Balaústre fixado no teto;
Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos
existentes);
Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas
da maca em aluminio;
Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de
furgão para ambulância.
Derivação de ar condicionado para o
paciente Sensor de rè com câmera e
sinalizador Strobos no para-choque dianteiro
Strobos no para-choque traseiro
Equipamento operacional para gerenciamento de todo
srstema elétrico da ambulância : possibilitando
comando interno de dentro da cabine do
motorista para o salão do paciente, gerenciando
baterias , iluminação interna e externa ,
sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um
carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador
veicular com cabo USB , excluindo instalação de
botões na cabine do motorista para gerenciamento
dos componentes elétrico da ambulância
Prancha de Resgate Polietileno
Oximetro de pulso não invasivo
Bolsa de resgate completa

Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de
Capacitaçâo Técnica) conforme portaria 142 de 26
/2019 INMETRO , caso esteja vencido apresentar
junto o Comprovante de Sistema de Gestão de
Qualidade , conforme "Portaria 190/2009". Certidão
de adequação e legislação do trânsito (CAT)
Portaria DENATRAN 190 /2009 , que deverá
corresponder exatamente ao modelo do veículo
ofertado na proposta comercial.

A Entrega será feita somente por plataforma
auto guincho. Frete incluso.

Sào Benedito do Rio Preto-MA
08 de julho de 2022.

VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO
PROCAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.
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ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COTAÇÃO DE PREÇOS
ITEM DESCRIÇÃO QNT V. UNITÁRIO V. TOTAL MARCA
1 DESCRITIVO DO VEÍCULO:

Potência Mínima Líquida 185 CV, Transmissão tipo manual 6
velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor,

tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,320. largura superior há 1,900, entre eixo superior há 3.080,
comprimento interno da ambulância superior há 2.300,

tanque de combustível superior há 751, direção hidráulica ou
elétrica,pneus radiais mínimo 245/70 R 16”, bateria mínimo

65 Ah, capacidade de carga superior há 1.100 kg. peso em
ordem de marcha 1770 kg.

DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO

Transformação ambulância construído inteiramente em fibra
de vidro, bloco único;

REVESTIMENTO INTERNO:

Isolamento termo-acústico

Revestimento inferno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra
de vidro.Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência.

ARMÁRIO:

Armário superior com portas deslizante em acrílico
confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na

lateral da capota; Balcão com local para guarda e
fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico,

local para armazenamento de bateria e
bancada para medicamento. Armário para

acondicionamento de cilindros de oxigénio 16 litros;

BANCOS:

Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança
individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com
assentos e encostos das costas individuais, banco médico e

local para lixeira descartável.

02 R$331.500,00 R$663.000,00 TOYOTA
HILUX 4X4
CABINE
SIMPLES
COM AR
CONDICI
ONADO
DIESEL
ANO
2022

C.M DE BARROS SERVIÇOS VEICULAR EIRELI
* NOVA iOROtJE.N‘. 0. CEP 08.595 622. JARDIN NAPOL ; ÍAG*UAQUECEUBA SP
33 ' PS 46 '0001 35 EMA!l ondrecGsla.iitoe^y&grvKJli.coro - JEtEFQNE ( 1 ) 8 5 4 6 4358
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Moca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm,
cabeceira voltada para frente do veiculo, com pés

dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios
confeccionados em materiais resistentes a oxidação,pneus

de borracha maciça, sistema de freios com trava de
segurança para evitar o fechamento Involuntário das

pernas da maca quando na posição estendida, projetada
de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima
no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema
de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca
para dentro e para fora do compartimento, podendo ser

manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de
segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que
permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos
para a vítima,provida de sistema de elevação do tronco do

paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade
mínima de 100 kg, sem corte na lataria para

deslocamento da maca dentro da cabine e sem
deslocamento do banco carona na cabine para frente a fim
de não comprometer a segurança do passageiro e caso de
acionamento do AIRBAG. Deverão ser apresentados:

Autorização de funcionamento de empresa fabricante
da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com

garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à
norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por

laboratório devidamente credenciado;

SISTEMA ELÉTRICO:
Iluminaçãointerna com luminárias no teto em Leds;Central

de comandos elétrica:
01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira 02

Tomadas internas 2P+T IlOvca:
Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso

02 Tomada Interna 12 Vcc:
Bateria auxiliar de 100 Ah;

02 Lâmpadas dicróicas
Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave
geral para desligar sistema elétrico do furgão: Conversor de 12

v para 11Ovca de voltagem para 1000 Watts.
Reles com fusível;

Sistema de gerenciamento de energia, separando a
bateria do veiculo e bateria do furgão ambulância:

SINALIZADOR:
Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrónica e 05 tons.
Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo

três em cada lado e 02 na traseira.

C.M. DE BARROS SERVIÇOS VEICULAR EIRELI
R NOVA IORQUE.N® 70 CEP 08.595-622. JAPDIN NAPOLI I. ITAQUAQUECETUBA -SP

CNP133 185 46I /C00! 35 EMAIL: andrecosto.liberty@gmail.com TELEFONE: (I I ) 8546- 4158
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OXIGENOTERAPIA:

Sistema de oxigénio com suporte para cilindro de 16
litros;

Instalação de um cilindro de oxigénio de 16 litros com
válvula e manómetro;

Régua de oxigénio de 03 pontas com fluxômetro
/ aspirador / umiditicador

VENTILAÇÃO:
Um ventilador interno no teto da ambulância

com proteção de cúpula de fibra:
Um exaustor interno no teto da ambulância

com proteção de cúpula de fibra;

VIDROS:
Vidros fixos e com película jateada nas portas

traseiras: Vidro Corrediço no lateral Direita (lado
carona):Cavidade para visibilidade entre a cabine

do motorista e a do paciente;

PORTAS TRASEIRAS:
Conjunto completo de fechadura, trincos,

dois amortecedores sendo um em cada poria:
Duas portos traseiras em fibra com abertura lateral de

folha dupla;

C M. DE BARROS SERVIÇOS VEOULAR EIRELI
R NOVA IORQUE, N" 70. CEP 08.595- 622. JARDiN NAPOU I OAQUAQUECCTUBA-SP

NPJ 33.186.xól /0001 35 twA'L. ondrecosta.ttb8rtyttgrr.ait.com TELE^ONE: (I ' j 8546 4358



FOLHA N*
N- pgor^íTKflj I . if .

.CuLri;«

vefruuo=i eqoeciais

DEMAIS ITENS:
bancada para fixaçào de equipamento:

Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre;
Balaústre fixado no teto;

Acabamentos em sicaftex (vedação de todos os cantos
existentesl;

Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da
maca em alumínio:

Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de
furgão paro ambulância.

Derivação de ar condicionado para o
paciente Sensor de ré com câmera e

sinalizador Strobos no para-choque dianleiro
Strabos no para-choque traseiro

Equipamento operacional para gerenciamento de todo
sistema elétrico da ambulância: possibilitando
comando interno de dentro da cabine do motorista

para o salão do paciente, gerenciando baterias,
iluminação interna e externa, sinalização sonora e
visual, dispondo de (01) um carregador de parede
II0v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB,
excluindo instalação de botões na cabine do motorista

para gerenciamento dos componentes elétrico da
ambulância

Prancha de Resgote Polietileno
Oxímetro de pulso não invaslvo

Bolsa de resgate completa

Acompanhado junto a proposto o CCT (Comprovante de
Copacltaçõo Técnica) conforme portaria 142 de 26/
2019 INMETRO. caso esteja vencido apresentar junto

o Comprovante de Sistema de Gestão de
Qualidade, conforme "Portaria 190/2009”. Certidão de

adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria
DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder

exatamente ao modelo do veiculo ofertado na
proposta comercial.

A entrega será feita somente por plataforma auto
guincho. Frete Incluso.
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