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Ítem(*)

00001

Código

00032440

Especificação

Unidade

VEICULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, TRACAO 4X4, ZERO KM
air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (a.b.s.) nas quatro rodas,
modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/
ambulância de simples remoção, implementado c/ baú de alumínio
adaptado c/ portas traseiras. c/ capacidade mín de carga 1.000 kg motor;
potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados
e exigidos pelo contran; snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e
diferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no
total.sist. elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100a.independente da potência necessária do alternador, não serão
admitidos alternadores menores que 120 a. inversor de corrente contínua
(12v) p/ alternada (110v) c/ capacidade mín de 1.000w de potência máx
contínua, c/ onda senoidal pura. painel elétrico interno mín de uma régua
integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e
02 p/ 12 v (potência máx de 120 w), interruptores c/ teclas do tipo
iluminadas; iluminação natural e artificial. sinalizador frontal
secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal,
02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância
na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx
de 1,0a por sinalizador.02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha,
c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas
traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de
emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de
policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv.
fornece laudo que comprove o atendimento às normas sae j575 e sae j595
(society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. sinalização
acústica c/ amplificador de potência mín de 100 w rms @13,8 vcc, mín de
03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão
sonora a 01 metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprove
o atendimento à norma sae j1849 (society of automotive engineers), no
que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas
c/ um único autofalante; sist. fixo de oxigênio. ventilação do veículo
proporcionada por janelas e ar condicionado. compartimento do motorista
c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar
condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.p/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica
um sist. de ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da nbr
14.561.capacidade térmica do sist. de ar condicionado do compartimento
traseiro c/ no mín 30.000 btus. cadeira do médico retrátil ao lado da
cabeceira da maca.no salão de atendimento, paralelamente à maca, um
banco lateral escamoteável, tipo baú. maca retrátil ou bi-articulada,
confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/
sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
colchonete. apresentar autorização de funcionamento de empresa (afe)
do fabricante, bem como, registro ou cadastramento dos produtos na
anvisa; garantia de 24 meses. ensaio atendendo à norma abnt nbr
14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório credenciado. design
interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar,
de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos
a serem utilizados no atendimento às vítimas. pega-mão ou balaústre
vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela. armário lado esquerdo da viatura tipo
bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e
medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô,
laterais e vidros traseiros.
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