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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADOS

CVC-Comercial de
Veículos Capixaba

LtdaItem Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

Unitário Total

Drosdsky Ônibus
Ltda

Unitário Total

Toyota do Brasil
LTDA

Unitário Total Unitário Total

Lote

1

VEíCULO TIPO SEDA 1.5 - 0 (ZERO) KM
especificaÇÕes tÉcnicas mÍnimas do veÍculo:
-veículo novo, sem uso, fabricado no ano
correspondente.
-motor: no mínimo 1.5 l.
-potência: 104 cv.
-04 portas;
-capacidade de cinco ocupantes;
-travas elétricas;
-vidros elétricos dianteiros;
-direção hidráulica;
-ar condicionado;
-freios abs;
-airbag duplo;
-cor do veículo: branco;
-garantia mínima: 12 meses.

itens obrigatÓrios (implementos)
-alarme;
-sensor de ré;
-pneu sobressalente;
-protetor de cárter do motor;
-rádio fm, entrada usb e alto-falantes;
-tapetes de borracha removíveis.

3,000UN00015257 53.790,00 161.370,0000001

2

VEíCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4 - DIESEL.
especificaÇÕes tÉcnicas mÍnimas do veÍculo.
-veículo utilitário tipo pick-up, cabine dupla; a diesel;
-04 portas, cinco lugares;
-tração 4x4;
-veículo novo, sem uso, ano 2018;

5,000UN00015259 158.500,00 792.500,00 153.290,00 766.450,0000002
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-motor turbo diesel 2.4 l;
-potência mínima de 170 cv;
-câmbio automático;
-rádio, cd-player/mp3, -bluetooth-, entradas usb;
-direção hidráulica;
-ar condicionado;
-freio abs;
-airbag duplo;
-cor do veículo: branco;
-trio elétrico (vidros, trava e alarme)
-capacidade mínima do tanque de combustivél: 70 litros
-rodas aro 16’
-faróis de neblina dianteiros;
-garantia mínima de 12 meses.

itens obrigatÓrios (acessórios):
-capota marítima;
-protetor de caçamba;
-estribos laterais;
-sensor de estacionamento traseiro;
-tapetes de borracha removíveis;

3

VEíCULO AMBULâNCIA TIPO PICK-UP 4 X 4 - 0 (ZERO)
KM - DIESEL especificaÇÕes tÉcnicas mÍnimas do
veÍculo.
-veículo tipo pick-up, novo,sem uso, fabricado no ano
correspondente;
-motor diesel 2.8 l, tração 4x4;
-potência mínima de 170 cv;
-direção hidráulica;
-ar condicionado;
-freios abs;
-airbag duplo;
-vidros elétricos;
-rádio fm, mp3 player e entrada usb;
-cor do veículo: branco;
-garantia mínima de 12 meses;

itens obrigatÓrios (implementos)
*revestimento interno
-isolamento termo acústico.
-revestimento interno nas laterais e teto em (prfv) fibra

5,000UN00015260 179.780,00 898.900,0000003
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de vidro.
piso antiderrapante de alta resistência;
*armÁrio
-armário superior com portas deslizante em acrílico
confeccionado em fibra de vidro de cor clara, fixado
na lateral da capota;
-balcão com local para guarda e fixação de prancha
de resgate (estilo gaveta) e local para armazenamento
de bateria;
*bancos
-banco lateral para 03 pessoas com cintos de
segurança individual, estofamentos em courvin de alta
resistência, com assentos, encostos de cabeça e
encostos das costas individuais;
*maca
-maca retrátil em perfis de alumínio, cabeceira
basculante, cintos de segurança para 03 pontos de
fixação do paciente, com guia deassoalho e trava. 02
(dois) colchonetes confeccionados com espuma de
poliuretano com densidade mínima d33, em courvin.
tamanho mínimo 1,80 m e máximo de 1,95 m.
*sistema elÉtrico
-iluminação interna com luminárias e lâmpadas em leds.
-central de comandos elétrica;
-01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira;
-02 tomadas internas 2p+t 110vca;
-02 tomada interna 12 vcc.
-caixa de disjuntores instalado no armário de fácil
acesso.
-bateria auxiliar de 100 ah;
-conversor de 800 watts;
-painel de controle central com chave disjuntor
térmica;
-chave geral para desligar sistema elétrico do furgão.
-reles com fusível.
-sistema de gerenciamento de energia, separando a
bateria do veículo e bateria do furgão ambulância;
*sinalizadores
-sinalização barra em leds com sirene de 100 watts
eletrônica e 04 tons
-luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo,
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sendo três em cada lado e 02 na traseira;
-iluminação em led (strobo) para o para-choque
dianteiro;
i-luminação em led (strobo) para o para-choque
traseiro ou nos faróis traseiros.
*oxigenoterapia
-sistema de oxigênio com suporte para dois cilindros
de 16 litros.
-instalação de dois cilindros de oxigênio de 16 litros
com válvula e manômetro.
-régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro /
aspirador / umidificador.
-cilindro portátil de 03 litros, com manômetro;
*ventilaÇÃo
-instalação de 01 ventilador;
-instalação de 01 exaustor;
-ar condicionado para paciente;
*vidros
-vidro fixo e com película jateada na porta traseira
-vidro corrediço na lateral direita (lado carona);
-janela para comunicação entre a cabine do motorista
e a do paciente;
*demais itens
-instalação de 01 suporte para soro;
-pega mão em alumínio fixado no teto;
-local para lixeira descartável;
-acabamentos em sicaflex (vedação de todos os
cantos existentes);
-reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da
maca em alumínio;
-acabamentos das entradas das portas em borracha
antiderrapante;
-prancha para resgate com cinto e imobilizador de
cabeça;
-porta dupla na traseira;
-sensor de ré com câmera e sinalizador;
-pintura externa na cor branca;
-alteração marca modelo cat junto ao denatran de
furgão para ambulância.

*bolsa g resgate azul e laranja (itens inclusos)
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-bolsa resgate laranja e azul tamanho g completa.
1ª divisória: materiais para imobilização
- 01 conjunto de colares cervicais resgate – pp-p-m-g;
- 01 colar cervical em espuma - m.
- 01 tipoia em tnt descartável - tamanho Único.
- 04 bandagens triangulares - 1,42 x 1 x 1 cm.
- 02 conjuntos de tala aramada eva - pp-p-m-g.
- 01 tala flex - 90 x 11 cm.
- 02 pares de luvas cirúrgicas não estéreis.
- 01 esparadrapo
- 03 ataduras de crepe - 10 x 4,5 cm.
- 03 ataduras d

4

VEíCULO TIPO MICRO ÔNIBUS especificaÇÕes
tÉcnicas mÍnimas do veÍculo.
micro-ônibus novo, sem uso, fabricado no ano
correspondente.
-micro-ônibus adaptado para o transporte de
passageiros com deficiência tipo cadeirante e
dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução
contran 316/09.
-capacidade mínima de 24 passageiros, já incluso 01
(um) cadeirante, mais motorista (24+1);
-divisória com porta entre motorista e passageiros
(parede total de separação com porta);
-ar condicionado (condensador no teto);
-sistema de tv visível para todos com kit multimídia;
-porta pacote;
-porta lado direito para embarque e desembarque com
plataforma elevatória veicular;
-janelas com vidros móveis com guarnição;
-poltrona para motorista com deslocamento lateral;
-poltronas dos passageiros reclináveis;
-cinto de segurança abdominal para todas as
poltronas;
-tomada de ar no teto com saída de emergência
acoplada;
-vidro vigia na traseira;
-iluminação interna;
-motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e
torque mínimo de 450 nm (kgf.m);
-injeção eletrônica;

3,000UN00007494 310.000,00 930.000,0000004
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-mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré;
-direção hidráulica ou elétrica;
-tacógrafo original de fábrica;
-freio a ar com abs;
-garantia 12 meses;
-pbt mínimo de 8.5 toneladas;
-tanque com capacidade mínima de 90 litros.

itens obrigatÓrios (implementos)
-câmera de ré;
-farol de neblina;
-sensor de estacionamento traseiro;
-rádio fm, entrada usb;
-cor: branca. com projeto de pintura;
-película tipo - insulfilm-, aplicada nos vidros laterais e
traseiro.
-o veículo equipado com acessórios de série,
conforme catálogo comercial do produto, do ano
corrente, não será permitido reduzir características do
modelo comercial.
-todos os componentes que são passíveis de
inspeção e certificação pelo inmetro, deverão ser
inspecionados e certificados. toda a inspeção e
certificação serão por conta do fabricante ou
fornecedor;

792.500,00Valor Total OBTIDO 930.000,00 1.826.720,00

792.500,00Valor Total VENCIDO 930.000,00 161.370,00

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda Lote 00001 Não cotar todos os itens

CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda Lote 00003 Não cotar todos os itens

CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda Lote 00004 Não cotar todos os itens

Drosdsky Ônibus Ltda Lote 00001 Não cotar todos os itens

Drosdsky Ônibus Ltda Lote 00002 Não cotar todos os itens

Drosdsky Ônibus Ltda Lote 00003 Não cotar todos os itens

Toyota do Brasil LTDA Lote 00004 Não cotar todos os itens

Toyota do Brasil LTDA Lote 00002 não atender todas as exigências do item 2.1 do Edital
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Toyota do Brasil LTDA Lote 00003 não atender todas as exigências do item 2.1 do Edital
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