OPORTUNIDADE Nº 068/2020
AQUISIÇÃO DE 8 (oito) AMBULANCHAS e acessórios obrigatórios contidos no anexo
Objeto: Chamada de edital para aquisição de 8 (oito) AMBULANCHAS e acessórios
obrigatórios contidos no anexo.
Período para envio de proposta: 24 de julho de 2020 a 29 de julho de 2020
As propostas devem ser enviadas para: compra@fas-amazonas.org
Itens Informativos
1 – Objeto
2 – Das condições de participação
3 – Das propostas de preços
4 – Do fornecimento, do local de entrega, aceite e recebimento
5 – Da contratação, dos preços e revisão
6 – Do pagamento
ANEXOS
1 - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DA AQUISIÇÃO
1. Objeto
1.1 – O objeto do presente edital é a seleção da proposta mais vantajosa para a FAS, visando
Registro de Preços para aquisição de Ambulanchas e todos os acessórios obrigatórios.
1.2 – As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam no ANEXO I.
2. Das condições de participação
2.1 – Poderão participar deste processo de aquisição, todos os fornecedores que atenderem
as exigências deste Edital e seus Anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao
objeto solicitado bem como aprovação da empresa em nosso sistema.
3. Das propostas de preços
3.1 – A apresentação da proposta deverá ser feita conforme especificações.
3.2 – Endereço de e-mail para envio de proposta: compra@fas-amazonas.org.br
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4. Do fornecimento, do local de entrega, aceite e recebimento
4.1 – O equipamento deverá estar de acordo com toda especificação técnica informada no
anexo.
4.2 – O vencedor deste edital, ficará obrigada a atender a data de entrega formalizada em
proposta.
4.3 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, anexado ao Pedido de
Compras.
4.4 – Os Itens deverão esta disponíveis a partir da data da proposta que constara no pedido
de compras e a entrega deverá acontecer mediante agendamento pela área de logística da
FAS.
5. Da contratação, preço e revisão
5.1 – Considerar todas as informações contidas no pedido de compra formal.
5.2 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis conforme proposta com validade de 90
dias.
6. Do pagamento
6. 1. O pagamento será efetivado em até 10 dias uteis, após a realização da entrega efetiva
dos itens.

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DA AQUISIÇÃO
QTD
03

EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO:
Bote todo em alumínio naval. modelo
tipo “Igaraçu” soldado pelo processo
MIG, com especificações e acessórios
abaixo discriminados , equipado com
motorização de motor de popa 60HP,
4 tempos, EFI

QTD
05

EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO:
Bote todo em alumínio naval. modelo
tipo “Igaraçu” soldado pelo processo
MIG, com especificações e acessórios
abaixo discriminados , equipado com
motorização de motor de popa 40HP,
4 tempos, EFI , com levantador
hidráulico
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ESPECIFICAÇÕES
Comprimento 5,80 m
Largura 1,80 m
Pontal 0,65 m
Chapa fundo 3 mm
Chapa Laterais 2 mm
Guarda Volume na proa
Borda Larga 2 lados
Popa lavada
Estrado antiderrapante
Capota fixa em alumínio com parabrisa em acrílico e porta frontal com
60cm de vão livre
Porta colete em alumínio
Sanefas laterais em plástico
transparente
Bancos acolchoados com encosto para
até 4 pessoas
01 Maca móvel com colchão
Tanque combustível em alumínio
capacidade 100 litros com boia
Pintura estilo FAS e nome adesivado
nas laterais
ACESSÓRIOS:
Kit de Direção completo + volante
Painel c/ 3 interruptores com saída 12
volts
Luzes de BB/BE tipo tubarão
Mastro de popa c/ luz de alcançado
Kit bomba de porão com automático
Holofote com controle remoto tipo
LED
01 radio VHF antena e suporte
02 luzes internas
Buzina elétrica e seu interruptor
04 defensas
01 Boia de salvatagem e 25 metros de
cabo retinida
04 coletes salva-vidas tamanho G
homologados pelo DPC
10 metros de cabo 8mm de amarração
01 extintor de incêndio e seu suporte
Bateria de 60 amperes e seus
terminais e seu suporte

ESPECIFICAÇÕES
Comprimento 5,80 m
Largura 1,80 m
Pontal 0,65 m
Chapa fundo 3 mm
Chapa Laterais 2 mm
Guarda Volume na proa
Borda Larga 2 lados
Popa lavada
Estrado antiderrapante
Capota fixa em alumínio com parabrisa em acrílico e porta frontal com
60cm de vão livre
Porta colete em alumínio
Sanefas laterais em plástico
transparente
Bancos acolchoados com encosto
para até 4 pessoas
01 Maca móvel com colchão
Tanque combustível em alumínio
capacidade 100 litros com boia
Pintura estilo FAS e nome adesivado
nas laterais
ACESSÓRIOS:
Kit de Direção completo + volante
Painel c/ 3 interruptores com saída
12 volts
Luzes de BB/BE tipo tubarão
Mastro de popa c/ luz de alcançado
Kit bomba de porão com automático
Holofote com controle remoto tipo
LED
01 radio VHF antena e suporte
02 luzes internas
Buzina elétrica e seu interruptor
04 defensas
01 Boia de salvatagem e 25 metros
de cabo retinida
04 coletes salva-vidas tamanho G
homologados pelo DPC
10 metros de cabo 8mm de
amarração
01 extintor de incêndio e seu suporte
Bateria de 60 amperes e seus
terminais e seu suporte
FAS – FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL – MANAUS (AM), 24 DE JULHO DE 2020.
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