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DESPACHO ADMINISTRATIVO

A EMPRESA AUTO 4X4 SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP, protocolou 
pedido de esclarecimentos á cerca do edital de Pregão Presencial para Registro de 
Preços de nº 9/2018-00023, conforme o seguinte: “Os demais itens devem ser cotados 
em separado, ou todos os itens se referem ao veículo transformando em ambulância? 
Tomando o termo de referência em um único item?”.

É o relatório.

Houve na realidade um mal entendido na hora da elaboração do ANEXO II do edital, 
sendo que na realidade, o que se deve pensar é que a empresa deve entregar uma 
Ambulância TIPO B Veículo pick-up 4X4, com todos os itens já instalados. 

Um carro com motor 2.8 L 16 V Turbo, com tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com 
acionamento eletrônico, VSC (controle de estabilidade do veículo) e A-TRC (controle 
eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial, automática, com Capota em fibra  de  
vidroIsolamento térmico e acústico em placas de estiropor de alta densidade tipo 
P2;Revestimento interno das laterais e teto em fibra de vidros. Capota em  fibra  de vidro    
com  duas  portas  traseiras. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de 
espessura, com aplicação de manta vinilica de alta resistência, com sistema de vedação 
em adesivo base de poliuretano; Vidros fixos, padrão ambulância, com película branca, 
instalados nas portas traseiras;Janela de comunicação entre o motorista e paciente. 
Janelas   no lado direito e esquerdo com vidros de correr Maca Retrátil em alumínio, com 
rodízio, colchonete forrado em courvin, com cintos de segurança. Armário Lateral superior 
para guarda de equipamentos em compensado revestido em formica. Banco tipo Baú, 
para acomodação de 03 (três) pessoas, com cintos de segurança Suporte para soro e 
plasma removível, instalado na balaustre; Suporte para cilindro de oxigênio, instalado no 
compartimento; 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros, com válvula e manômetro 01 ( 
Uma ) Régua tripla completa. Iluminação interna composta por 01 (uma) luminárias de 
dupla intensidade 21W/55W; Sistema de ventilação forçada, composto por 01 (um) 
ventilador e 01 (um) exausto Sinalizador visual em formato de barra linear na cor 
vermelha, com módulos giratórios e lâmpadas incandescentes Leds e sirene eletrônica 
com 04 (QUATRO) tons; Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras; Grafismo 
externo padrão ambulância composto de: Palavra AMBULÂNCIA, invertida no capô; 
Palavra AMBULÂNCIA, na traseira; Cruzes nas laterais e na traseira; ACOMPANHADO 
DE TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN.

Esse é o objeto da licitação, a entrega de um único automóvel com todos os itens acima 
descritos, nada separado, tudo embutido e entregue na prefeitura apenas para iniciar o 
serviço publico de saúde.

CONCLUSÃO
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Por fim, informamos a Vossa Senhoria, que Vossa Senhoria deve apenas entregar 
proposta de um único item que é o Veículo Pick-Up 4x4, cabine simples, transformado em 
ambulância TIPO B, conforme as especificações do edital.

Placas-PA, em 03 de maio de 2018.

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro
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