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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO III DO PROCESSO N. º 118/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO N. º 
039/2018– AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E AUTOMÓVEL DE PASSEIO PARA OS 
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS 

NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. O Consórcio Intermunicipal de Saúde, através do seu 
Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, a retificação do edital, em razão da 
impugnação ao edital pela empresa DIGIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS LTDA., conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ: 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E VALORES 
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002 Veículo ambulância tipo A, zero quilômetro, ano/modelo 
2018, com ar condicionado; Direção hidráulica; 
Combustível =gasolina ou gasolina e/ou álcool 
misturados em qualquer proporção, Potência mínima 
95cv, Cilindrada mínima 1,389cm, cintos de segurança 
dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura; 

Travamento elétrico com controle remoto e alarme; 
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'', Ar condicionado Dianteiro original 
de fábrica, direção sendo todos os itens originais de 
fábrica. Na cor branca; Câmbio manual de 5 (cinco) 

marchas; Película de 50% nos vidros dianteiros. 
Adesivos de acordo com os Programas e Logomarcas 
definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Descritiva 
Transformação: A distribuição dos móveis e 
equipamentos no salão de atendimento deve 
dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de 
forma acessível e prática, a maca, bancos, 

equipamentos e aparelhos a serem utilizados no 
atendimento às vítimas. Confeccionado internamente 
em material totalmente lavável (Plástico Reforçado com 
Fibra de Vidro), com perfeito acoplamento sobre a 
estrutura do veículo; piso antiderrapante em fibra de 
vidro; iluminação Interna em LED 12V; 02 Tomadas 

12v; 02 Tomadas 110 v 02 Tomadas 220 v; uma Janela 
corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância; 
aerofólio na tampa traseira; maca retrátil com 
comprimento de no mínimo 1.80m, sendo vedado o 
deslocamento do banco do passageiro para instalação 
da maca; suporte para soro e plasma; armário frontal 
interno localizado na região superior; banco lateral com 

encosto para acompanhante em courvin, com cinto de 
segurança; suporte para fixação de um 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; 

1 94.500,00 94.500,00 
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revestimento interno em fibra de vidro na cor branca 
(Padrão do ministério da Saúde) pintura externa na cor 
do veículo; conjunto completo de fechadura, trincos, e 

chave na porta traseira; sinalizador em barra com 
sirene de no mínimo dois tom; ventilador interno; 
exaustor interno; pelica opaca na cor branca; tampa 
traseira inteiriça com abertura na vertical com vidro 
arredondado e dois amortecedores a gás a fim de 
facilitar a entrada e saída do paciente em local com 

trânsito intenso. Equipamento operacional para 
gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância: 
possibilitando comando interno de dentro da cabine do 
motorista para o salão do paciente, gerenciando 
baterias, iluminação interna e externa, sinalização 

sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de 
parede 110v/220v, (01) um carregador veicular com 

cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do 
motorista para gerenciamento dos componentes elétrico 
da ambulância. Vidro de comunicação. Ar condicionado 
para paciente. Sensor de ré com câmera e sinalizador 
sonoro. Assessório: Prancha para resgates em 
polietileno acompanhada de no mínimo três cintos e um 
imobilizador de cabeça. As ambulâncias deverão dispor, 

no mínimo, dos seguintes materiais e equipamentos ou 
similares com eficácia equivalente: Sinalizador óptico e 
acústico, equipamento de comunicação, maca com 
rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal. 

 
LEIA – SE: 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E VALORES 
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002 Veículo ambulância tipo A, zero quilômetro, ano/modelo 
2018, com ar condicionado; Direção hidráulica; 
Combustível =gasolina ou gasolina e/ou álcool 
misturados em qualquer proporção, Potência mínima 
85cv, Cilindrada mínima 1,389cm, cintos de segurança 

dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura; 
Travamento elétrico com controle remoto e alarme; 

Lanternas com lentes escurecidas, para-choques 
pintados na cor do veículo, alerta sonoro de faróis 
ligados, Banco do motorista com regulagem de 
encosto, roda de aço aro 14'', Ar condicionado 
Dianteiro original de fábrica, direção sendo todos os 

itens originais de fábrica. Na cor branca; Câmbio 
manual de 5 (cinco) marchas; Película de 50% nos 
vidros dianteiros. Adesivos de acordo com os Programas 
e Logomarcas definidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Descritiva Transformação: A distribuição dos 
móveis e equipamentos no salão de atendimento deve 

dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de 
forma acessível e prática, a maca, bancos, 

1 94.500,00 94.500,00 
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equipamentos e aparelhos a serem utilizados no 
atendimento às vítimas. Confeccionado internamente 
em material totalmente lavável (Plástico Reforçado com 

Fibra de Vidro), com perfeito acoplamento sobre a 
estrutura do veículo; piso antiderrapante em fibra de 
vidro; iluminação Interna em LED 12V; 02 Tomadas 
12v; 02 Tomadas 110 v 02 Tomadas 220 v; uma Janela 
corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância; 
aerofólio na tampa traseira; maca retrátil com 

comprimento de no mínimo 1.80m, suporte para soro e 
plasma; armário frontal interno localizado na região 
superior; banco lateral com encosto para 
acompanhante em courvin, com cinto de segurança; 
suporte para fixação de um 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 (Padrão do 
ministério da Saúde) pintura externa na cor do veículo; 
conjunto completo de fechadura, trincos, e chave na 
porta traseira; sinalizador em barra com sirene de no 
mínimo dois tom; ventilador interno; exaustor interno; 

pelica opaca na cor branca; tampa traseira inteiriça com 
abertura na vertical com vidro arredondado e dois 
amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída 
do paciente em local com trânsito intenso. Equipamento 
operacional para gerenciamento de todo sistema 
elétrico da ambulância: possibilitando comando interno 

de dentro da cabine do motorista para o salão do 

paciente, gerenciando baterias, iluminação interna e 
externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) 
um carregador de parede 110v/220v, (01) um 
carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação 
de botões na cabine do motorista para gerenciamento 
dos componentes elétrico da ambulância. Vidro de 

comunicação. Ar condicionado para paciente. Sensor de 
ré com câmera e sinalizador sonoro. Assessório: 
Prancha para resgates em polietileno acompanhada de 
no mínimo três cintos e um imobilizador de cabeça. As 
ambulâncias deverão dispor, no mínimo, dos seguintes 
materiais e equipamentos ou similares com eficácia 
equivalente: Sinalizador óptico e acústico, equipamento 

de comunicação, maca com rodas, suporte para soro e 
oxigênio medicinal. 

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO II 
MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

ITEM 

 

DESCRITIVO 

 

QUANT. 

MARCA E 

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(PROPOSTO) 

VALOR 

TOTAL 

(PROPOSTO) 

002 Veículo ambulância tipo A, zero quilômetro, 

ano/modelo 2018, com ar condicionado; Direção 

hidráulica; Combustível =gasolina ou gasolina e/ou 

álcool misturados em qualquer proporção, Potência 

1    
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mínima 95cv, Cilindrada mínima 1,389cm, cintos de 

segurança dianteiros com pré-tensionadores e 

ajuste de altura; Travamento elétrico com controle 

remoto e alarme; 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'', Ar condicionado Dianteiro original de 

fábrica, direção sendo todos os itens originais de 

fábrica. Na cor branca; Câmbio manual de 5 (cinco) 

marchas; Película de 50% nos vidros dianteiros. 

Adesivos de acordo com os Programas e 

Logomarcas definidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde. Descritiva Transformação: A distribuição 

dos móveis e equipamentos no salão de 

atendimento deve dimensionar o espaço interno, 

visando posicionar, de forma acessível e prática, a 

maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem 

utilizados no atendimento às vítimas. 

Confeccionado internamente em material 

totalmente lavável (Plástico Reforçado com Fibra de 

Vidro), com perfeito acoplamento sobre a estrutura 

do veículo; piso antiderrapante em fibra de vidro; 

iluminação Interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; 

02 Tomadas 110 v 02 Tomadas 220 v; uma Janela 

corrediça na lateral com serigrafia padrão 

ambulância; aerofólio na tampa traseira; maca 

retrátil com comprimento de no mínimo 1.80m, 

sendo vedado o deslocamento do banco do 

passageiro para instalação da maca; suporte para 

soro e plasma; armário frontal interno localizado na 

região superior; banco lateral com encosto para 

acompanhante em courvin, com cinto de 

segurança; suporte para fixação de um 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 (Padrão do ministério da 

Saúde) pintura externa na cor do veículo; conjunto 

completo de fechadura, trincos, e chave na porta 

traseira; sinalizador em barra com sirene de no 

mínimo dois tom; ventilador interno; exaustor 

interno; pelica opaca na cor branca; tampa traseira 

inteiriça com abertura na vertical com vidro 

arredondado e dois amortecedores a gás a fim de 

facilitar a entrada e saída do paciente em local com 

trânsito intenso. Equipamento operacional para 

gerenciamento de todo sistema elétrico da 

ambulância: possibilitando comando interno de 
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dentro da cabine do motorista para o salão do 

paciente, gerenciando baterias, iluminação interna 

e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de 

(01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um 

carregador veicular com cabo USB, excluindo 

instalação de botões na cabine do motorista para 

gerenciamento dos componentes elétrico da 

ambulância. Vidro de comunicação. Ar condicionado 

para paciente. Sensor de ré com câmera e 

sinalizador sonoro. Assessório: Prancha para 

resgates em polietileno acompanhada de no mínimo 

três cintos e um imobilizador de cabeça. As 

ambulâncias deverão dispor, no mínimo, dos 

seguintes materiais e equipamentos ou similares 

com eficácia equivalente: Sinalizador óptico e 

acústico, equipamento de comunicação, maca com 

rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal. 

 
LEIA – SE: 

ANEXO II 
MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

ITEM 

 

DESCRITIVO 

 

QUANT. 

MARCA E 

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(PROPOSTO) 

VALOR 

TOTAL 

(PROPOSTO) 

002 Veículo ambulância tipo A, zero quilômetro, 

ano/modelo 2018, com ar condicionado; Direção 

hidráulica; Combustível =gasolina ou gasolina e/ou 

álcool misturados em qualquer proporção, Potência 

mínima 85cv, Cilindrada mínima 1,389cm, cintos 

de segurança dianteiros com pré-tensionadores e 

ajuste de altura; Travamento elétrico com controle 

remoto e alarme; Lanternas com lentes 

escurecidas, para-choques pintados na cor do 

veículo, alerta sonoro de faróis ligados, Banco do 

motorista com regulagem de encosto, roda de aço 

aro 14'', Ar condicionado Dianteiro original de 

fábrica, direção sendo todos os itens originais de 

fábrica. Na cor branca; Câmbio manual de 5 (cinco) 

marchas; Película de 50% nos vidros dianteiros. 

Adesivos de acordo com os Programas e 

Logomarcas definidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde. Descritiva Transformação: A distribuição 

dos móveis e equipamentos no salão de 

atendimento deve dimensionar o espaço interno, 

visando posicionar, de forma acessível e prática, a 

maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem 

utilizados no atendimento às vítimas. 

Confeccionado internamente em material 

totalmente lavável (Plástico Reforçado com Fibra de 

Vidro), com perfeito acoplamento sobre a estrutura 

do veículo; piso antiderrapante em fibra de vidro; 

1    
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iluminação Interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; 

02 Tomadas 110 v 02 Tomadas 220 v; uma Janela 

corrediça na lateral com serigrafia padrão 

ambulância; aerofólio na tampa traseira; maca 

retrátil com comprimento de no mínimo 1.80m, 

suporte para soro e plasma; armário frontal interno 

localizado na região superior; banco lateral com 

encosto para acompanhante em courvin, com cinto 

de segurança; suporte para fixação de um 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 (Padrão do ministério da 

Saúde) pintura externa na cor do veículo; conjunto 

completo de fechadura, trincos, e chave na porta 

traseira; sinalizador em barra com sirene de no 

mínimo dois tom; ventilador interno; exaustor 

interno; pelica opaca na cor branca; tampa traseira 

inteiriça com abertura na vertical com vidro 

arredondado e dois amortecedores a gás a fim de 

facilitar a entrada e saída do paciente em local com 

trânsito intenso. Equipamento operacional para 

gerenciamento de todo sistema elétrico da 

ambulância: possibilitando comando interno de 

dentro da cabine do motorista para o salão do 

paciente, gerenciando baterias, iluminação interna 

e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de 

(01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um 

carregador veicular com cabo USB, excluindo 

instalação de botões na cabine do motorista para 

gerenciamento dos componentes elétrico da 

ambulância. Vidro de comunicação. Ar condicionado 

para paciente. Sensor de ré com câmera e 

sinalizador sonoro. Assessório: Prancha para 

resgates em polietileno acompanhada de no mínimo 

três cintos e um imobilizador de cabeça. As 

ambulâncias deverão dispor, no mínimo, dos 

seguintes materiais e equipamentos ou similares 

com eficácia equivalente: Sinalizador óptico e 

acústico, equipamento de comunicação, maca com 

rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal. 

Pato Branco/PR, ____ de _____________ 20_____. 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal/procurador) 
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Os demais itens do edital, bem como seus anexos, permanecem inalterados. 

Em consequência desta retificação a sessão de abertura deste Pregão fica reagendada para o dia 

18 de janeiro de 2019 às 09h00min. 

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no site do Consórcio (www.conims.com.br) no Portal de 

Compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br), ou ainda junto a Comissão de Pregão, 

solicitando por e-mail: licitacao@conims.com.br. 

Pato Branco, 07 de janeiro de 2019. 

Altair José Gasparetto 

Presidente 
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