
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000028/2015

VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - FILIAL

CNPJ:  39.786.983/0012-21

AVENIDA  FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 486 - PARAISO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP:
29303300

ANEXO - CONTRATO Nº 000028/2015 -  SEQUÊNCIA  N°000000354

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000018/2015 104687/2014

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FURGÃO

descrição:
potência mínima (cv/rpm): 132/3800
torque mínimo (mkgf/rpm): 33/2400
segurança: sistema eletrônico de estabilidade (abs - ebv)

isolamento térmico

1 0	isolamento térmico e acústico em placas de estiropor de
alta densidade tipo p2
1 1	revestimento interno das laterais e teto em fibra de vidro
1 2	piso nivelado em compensado naval de 15mm de
espessura  com aplicação de manta vinilica de alta
resistência
1 3	janela padrão ambulância com película branca nos vidros
instalada na porta lateral deslizante
1 4	vidros fixos  padrão ambulância  com película branca
instalados nas portas traseiras
1 5	 divisória original com janela de comunicação
1 6	armário instalado em toda lateral esquerda do
compartimento de atendimento  composto de balcão para
equipamentos  prateleiras com portas em acrílico
compartimentos para guarda de cilindro de oxigênio e
prancha de coluna nas cores cinza e branca
1 7	banco tipo baú  instalado na lateral direita do
compartimento de atendimento  com disposição para
acomodar 03 (três) pessoas sentadas  com assentos
encostos  apoios de cabeça estofados em courvim de alta
resistência na cor cinza e cintos de segurança tipo
abdominal
1 8	banco para atendente médico  instalado na cabeceira da
maca com base giratória  assento  encosto  apoio de cabeça
estofados em courvim de alta resistência na cor cinza e
cinto de segurança abdominal
1 9	maca confeccionada em estrutura tubular de alumínio
com pernas retráteis  rodízios giratórios  colchonete em
espuma revestido em material impermeável na cor cinza  com
regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança
1 10	balaustre tubular instalado longitudinalmente no teto
1 11	suporte para soro e plasma removível  instalado na
balaustre
1 12	suporte 	duplo para cilindro de oxigênio instalado no
compartimento do armário lateral esquerdo
1 13	01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros  com válvula e
manômetro
1 14	régua tripla completa composta de fluxometro  frasco
aspirador e ponto respirador  umidificador e chicote com
máscara
1 15	painel elétrico com 04 (quatro) tomadas internas de 110
volts  02 (duas) tomadas internas de 12 volts e 01 (uma)
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tomada externa com cabo de extensão de 20 metros
1 16	nobreak de 980 watts de potência (inversor)
1 17	bateria suplementar com 100ah
1 18	iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias
de dupla intensidade 21w/55w e 02 (duas) luzes tipo
dicróica com foco dirigido sobre a maca
1 19	sistema de ventilação forçada  composto por 01 (um)
ventilador e 01 (um) exaustor – padrão greencar
1 20	01 (um) ar condicionado original instalado no
compartimento do motorista
1 21	sinalizador visual em formato de barra linear na cor
vermelha em led´s  com defletores giratórios e sirene
eletrônica com 04 (quatro) tons distintos e megafone
incorporado
1 22	sinalização externa sequencial composta por 03 (três)
lanternas na lateral direita  03 (três) lanternas na lateral
esquerda e 02 (duas) lanternas na traseira
1 23	prancha longa e curta
1 24	farol de embarque instalado sobre as portas traseiras
1 25	grafismo externo padrão ambulância composto de:
1 25 1	palavra ambulância  invertida no capô
1 25 2	palavra ambulância  na traseira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              200.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              200.000,00

VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - FILIAL:                        200.000,00
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