PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
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SOLICITACA0 DH DESPESA
Ao Senhor

Raimundo Daniel dos Santos Lima
Departamento de compras
Senhor,
Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitagao de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas a realizagao de procedimento licitat6rio, tendo por objeto Aquisicao
de Ambu]ancia Tipo A - Simples Remo¢ao Tipo Furgoneta, destinado a atender as necessida-

des da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte - MA, de acordo com as informag6es
em Anexo.

A Secretaria Municipal de Satde, justifica que a presente aquisigao se faz necessdria devido

a

a necessidade de atender a demanda do Centro de Sadde do Municipio no que conceme ao atendimento de pacientes e buscando sempre melhorar o acesso da populapao as politicas de sadde pdblica dentro do muhicfpio de Mat6es do Norte/MA, e quando necessdrio, realizar remog6es com conforto e seguranga de pacientes para os hospitais da capital e outros municipios do Estado do Maranhao, visa a aquisigao de ambulancia para o atendimento da demanda, devido a escassez de ambulancia adequadas para suprir as necessidades dos usudrios do Sistema Unico de Sadde -SUS.

Mat6es do Norte -MA, 29 de outubro de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVIAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONlo SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

ANEX0 I - ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS
ITEM

DESCRICAO
Ambu]ancia Tipo A - SimpLes Remocao Tipo Furgoneta
Veiculo furgoneta original de fabrica, 0 kin, adaptado para
AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em ago ou mono-
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bloco. Chassi: Comprimento total de, no minimo, 5,140 mm;
distancia entre os eixos de, no minimo, 3.200 mm; Altura Interna minima do salao de atendimento de 1.300 mm. Motorizagao: Dianteiro; 4 cilindros, combustfvel diesel, potencia
minima de 114 cv; tanque de combustfvel com capacidade
minima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas
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quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Diregao
assistida Hidraulica e/ou E16trica. Equipado com todos os
equipamentos de s6rie nao especificados e exigidos pelo
CONTRAN. Adaptagao: Altura intema do veiculo deve ser
original de fabrica. 0 pneu estepe nao deve ser acondicionado
no salao de atendimento. Sistema E16trico deve ser original do
veiculo, com montagem de bateria de no minimo 60 Ah do
tipo sem manuten9ao, minimo 12 volts. 0 Sistema el6trico
dimensionado para o emprego simultaneo de todos os itens
especificados do veiculo e equipamentos, quer com a viatura
em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no
altemador, fiagao ou disjuntores. As tomadas el6tricas deverao
manter uma distancia minima de 31 cm de qualquer tomada de
Oxig6nio. A iluminagao do compartimento de atendimento
deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, devera ser feita por no
mfnimo 4 luminarias, instaladas no teto, em base estampada Unidade
em alumino ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminagao extema devera contar com holofote tipo farol articulado
regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com
acionamento independente e foco direcional ajustavel 1800 na
vertical. Devera possuir 1 sinalizador principal do tipo barra
linear ou em formato de arco ou similar, com m6dulo dnico; 2
sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com
frequencia minima de 90 flashes por minuto, quando acionado
com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar urn dos
conceitos de Led. Laudo que comprove o atendiment o a norrna SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos
ensaios contra vibragao, umidade, poeira, corrosao, deformagao e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal
Principal. Sinalizador acdstico com amplificador de potencia
minima de 100 W RMS @13,8 Vcc, minimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressao sonora a 1 metro de no minimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que
comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere
a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletr6nicas
com urn tinico autofalante. Sistema portatil de oxigenio completo, minimo 3 L. Sistema de radio-comunicagao em contato
permanente com a central reguladora. Na regiao da bancada,
devefa existir uma r6gua e possuir: flux6metro, umidificador

para 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrao ABNT. Conex6es IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatizacao do
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salao devera permitir o resfriamento/aquecimento. 0 compartilhamento do motorista devera ser fomecido com o sistema
original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica
para ar condicionado, ventilapao, aquecedor e desembagador.
Para o compartilhamento do paciente, devera ser fomecido
original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica
urn sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilagao tipo exaustao lateral mos termos do item 5.12 da NBR
14.561. Sua capacidade termica deverd ser com minimo de
15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retfatil,
com no minimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira
voltada para frente; com p6s dobrdveis, sistema escamoteavel;

provida de rodizios, 3 cintos de seguranga fixos, que permitam
perfeita seguranga e desengate rapido, suporta peso minimo de
100 Kg e acompanham colchonete. Deverao ser apresentados:
Autorizapao de Funcionamento de Empresa do Fabricante e
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia
de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laborat6rio devidamente credenciado. As paredes intemas, piso e a divis6ria
deverao ser em plastico reforgado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, ambos com espessura minima de 3mm, moldados conforme geometria do veiculo, com a protegao antimicrobiana, tomando a
superficie bacteriostatica. 0 balatstre devera ter 2 pega-mao
no teto do saiao de atendimento. Ambos posicionados pr6ximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo.
Confeccionado em aluminio, com 3 pontos de fixagao no teto,
instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento atrav6s
de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizavel,
devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armario superior para objetos, em urn s6 lado da viatura,
em ABS auto-estingufvel, ou PRFV (plastico resistente de
fibra de vidro) ou compensado naval revestido intema e externamente em material impermeavel e lavavel (formica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a
abertura espontanea das mesmas durante o deslocamento. A
distribuigao dos m6veis e equipamentos no salao de atendimento deve prever: Dimensionar o espago intemo, visando
posicionar, de forma acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as
vitimas. Fomecer de vinil adesivo p/ grafismo do veiculo,
composto por cruzes e palavra Ambulancia no cap6, vidros
laterais e traseiros, bern como, as marcas do Govemo Federal,
SUS e Minist6rio da Sadde

Mat6es do Norte -MA, 29 de outubro de 2021.

