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PUBLICAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipa l de Rio Pardo de Minas torna 
público o resultado do julgamento dos preços, referentes ao Procedimento nº 119/2020 – Decisão 
por Adesão a Registro de Preços nº 04/2020. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) 
AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. 
Empresa: 
CKS COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI  
Produto Unid Qtde Valor Unit. Sub Total 
AMBULÂNCIA TIPO A, AMBULÂNCIA COM AR 
CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL 
DE FABRICA ANO 2019 MODELO 2019 Veiculo ambulância 
tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência 
mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na 
ambulância , Cilindrada mínima 1,300cm3, cintos de segurança 
dianteiros com pré tensionadores e ajuste de altura, Lanternas 
com lentes escurecidas, para-choques pintados na cor do veículo, 
alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com 
regulagem de altura, roda de aço aro 15'' original de fábrica, 
direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos os itens 
originais de fábrica. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO 
Transformação confeccionado internamente em material 
totalmente lavável, piso antiderrapante, iluminação Interna em 
LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corrediça na lateral com 
serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento 
1,80 com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés 
dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios 
confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus 
de borracha maciça e 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 CNPJ 
Nº 13.700.174/0001-09 23 pessoa. Esta maca deve dispor de três 
cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas 
rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem 
riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do 
tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item 
peso mínimo de 100 kg sem corte na lataria para deslocamento da 
maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para 

Und 01 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 
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frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro 
e plasma, armário frontal interno localizado na região VEICULO 
– AMBULÂNCIA TIPO B superior do teto do veículo, banco 
lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto 
de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio 
com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com 
capacidade de 1m3 / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com 
fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de 
oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil 
visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor 
branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de 
fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra 
com sirene de um tom, ventilador interno, exaustor interno, pelica 
opaca na cor branca, uma porta traseira a fim de facilitar a 
entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um 
vidro traseiro e dois amortecedores a gás, ar condicionado para 
paciente, Alarme sonoro de ré. 
 
AMBULÂNCIA TIPO C, FURGÃO AMBULÂNCIA UTI - 
Ambulância furgão superior de 10,5m3 interno, Potência mínima 
129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de 
fábrica, cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 
R16, Tanque de combustível mínimo de 85L, carga útil mínimo 
1.530, garantia de um ano ou 100 mil km, Medidas externas: 
comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas 
internas salão ambulância comprimento superior a 3.080, altura 
superior a 1.890. Descritivo Transformação: Isolamento termo – 
acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 
14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) 
Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso 
antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 
14.561/2000; armário superior com portas deslizante em acrílico 
confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT 
NBR 14.561/2000; balcão com bancada para medicamentos, 
local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em 
acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para 
medicamento, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, 
conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário para 
acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros, 
confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT 
NBR 14. 561/2000; banco lateral para 03 pessoas com cintos de 
segurança individual, estofamentos em courvin de alta 
resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa 
individual e local para lixeira descartável; banco do assistente 
revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica 
giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de 
cabeça. maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de 
segurança; iluminação interna com 03 luminárias alógenas no 
teto, 03 Luminárias no teto em Leds e 06 Luminárias em Leds 

Und 01 R$ 185.000,00 R$ 185.000,00 
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nos armários; marcador digital para bateria; iluminação em Leds 
na cor azul no beral de acabamento do armário lado esquerdo e 
beral de acabamento do banco baú; 01 Farol de embarque 
instalado sobre a porta traseira; 04 Tomadas internas 2P+T 
110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; caixa de disjuntores 
instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de 100 Ah; 
painel de controle central com chaves disjuntores térmica; chave 
geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v 
para 110vca de voltagem para 1000 Watts; reles com fusível; 
Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; 
luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três 
em cada lado e 02 na traseira; sistema de oxigênio com suporte 
para cilindro de 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio 
de 16 litros com válvula e manômetro; 03 Comandos para troca 
de cilindros no painel central; régua de oxigênio de 03 pontas 
com fluxômetro / aspirador / umidificador. instalação de 01 
ventilador / exaustor; vidro fixo e com película jateada nas duas 
portas traseiras; vidro de correr e com película jateada na porta 
lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do 
motorista e a do paciente; 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 alumínio. 
 
Valor Total: R$ 265.000,00 
 

Rio Pardo de Minas – MG, 04 de setembro de 2020. 
 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


