
 
 
                                       
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS-MG 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020  

 

 

OBJETO: “Constitui objeto da presente aquisição - 01 (uma) Ambulância Tipo B 

 

Ambulância Tipo B. Veículo novo, zero quilômetro, ano/modelo 2020/2020, tipo 
AMBULÂNCIA, cor branca, motor 4 tempos a diesel com cilindrada mínima de 2.299 cm³ 16V; 
tração dianteira; torque mínimo 31,6kgf.m; potência mínima de 130cv; mínimo de 6 marchas à 
frente + 1 marcha à ré; freios ABS; rodas e pneus 16"; suspensão dianteira tipo MacPherson 
e traseira em eixo rígido com travessas longitudinais e amortecedores hidráulicos 
telescópicos; porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180º; 
ar condicionado; airbag duplo; trava elétrica; volante com regulagem de altura; maca retrátil 
tipo aranha, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente; 
devendo possuir dois ganchos cada para frascos de soro; armário. Sinalizador ótico e 
acústico; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil 
visualização e régua com dupla saída (a primeira portando fluxômetro e umidificador de 
oxigênio e a segunda portando aspirador tipo venturi); maleta de emergência contendo: 
estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas oro-faríngeas de 
tamanhos variados, pares de luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, rolo de 
esparadrapo, esfigmomanômetro aneróide adulto/infantil, rolos de ataduras de 15 cm, 
compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, cateteres para oxigenação e 
aspiração de vários tamanhos, talas para imobilização e conjunto de colar cervical); kit de 
parto (contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco 
plástico para placenta, absorvente higiênico grande, cobertor ou similar para envolver recém-
nascido, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril e um bracelete de 
identificação); rádiocomunicação. 

 

 

 

Bom dia, Prezados da Prefeitura Municipal,e setor de Licitações. 

Venho através dessa pedir informações e especificações detalhada do Radio de 
Comunicação. 

 

Desde já agradeço. 

 

 

 


