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AJUDE OS BOMBEIROS DE VILA NOVA
DE CERVEIRA A AJUDAR. POR SI,
PELOS SEUS, PARA O BEM DE TODOS,
APOIE ESTA INICIATIVA...

Vila Nova de Cerveira, 30 de outubro 2018

+ Socorro
1. DESCRIÇÃO
A necessidade de garantir um serviço público de socorro fez com que, em 1915, pela
mão da extinta delegação da Cruz Vermelha surgisse, em Vila Nova de Cerveira, o
primeiro Corpo de Bombeiros Cerveirense. Já em 1915, as preocupações com a proteção
de pessoas e bens eram uma realidade. O tempo passou, mas a preocupação não
esmoreceu, e a vontade de fazer cada vez mais e melhor tem pautado a atuação dos
elementos deste Corpo de Bombeiros.
Para que os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira possam prestar um serviço de
excelência, devem ter ao seu dispor todos os meios necessários e indispensáveis para o
sucesso das missões que lhes estão atribuídas por lei, no que diz respeito à proteção e
socorro, o que à data não acontece.
Presentemente, para o cumprimento da missão de prestação de socorro pré-hospitalar, o
Corpo de Bombeiros de Vila Nova de Cerveira dispõe de, apenas, duas ambulâncias de
socorro - o que, na maioria dos dias, é manifestamente insuficiente.
Para além desta manifesta falta de meios, estes soldados da paz deparam-se com uma
frota automóvel envelhecida, sendo a idade média dos veículos de 12 anos.
Um desses veículos conta já com mais de 17 anos de serviço, está obsoleto, com
excessiva quilometragem e apresenta vários problemas, quer no que diz respeito à sua
estrutura, quer no que diz respeito à parte mecânica… é, portanto, premente e
absolutamente prioritário proceder à sua substituição.
Assim, atendendo aos mais de 100 anos de reconhecida prestação de bons e efetivos
serviços; à difícil conjuntura económica que atravessamos e às restrições que esta
acarreta; porque o socorro não pode nunca ser posto em causa, elaborámos esta
proposta ao Orçamento Participativo 2018 por forma a viabilizar a aquisição de uma
Ambulância de Socorro que permita garantir a prestação de um serviço de socorro préhospitalar em segurança e de qualidade, não só aos Cerveirenses, mas também a todos
aqueles que trabalham no e/ou visitam o concelho de Vila Nova de Cerveira.
2. ORÇAMENTO
Fruto da consulta ao mercado efetuada, foi rececionado um conjunto de orçamentos.
Aquele que, por um lado, cumpre todos os requisitos e exigências impostos e, por outro,
corresponde à proposta economicamente mais vantajosa pode ser sumariamente
descrito pela tabela abaixo (ver respetivo orçamento detalhado em anexo).
VW CRAFTER 4MOTION (Cor da Viatura proposta: Ral 3000)

29.775,00 €

Transformação Ambulância tipo B conforme memória descritiva

13.500,00 €

Equipamento Exigido por Portaria - QUADRO I

4.943,00 €

Equipamento Opcional

10.798,00 €

Despesas de Legalização (Homologação da Transformação)

550,00 €
Total sem iva:

59.566,00 €

Iva 6%:

3.573,96 €

Total:

63.139,96€

De salientar que a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Cerveira, foi consultada e comprometeu-se, caso esta proposta seja a
vencedora, a suportar todos os encargos acima de 60.000 €.
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Ajude os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira a ajudar. Por si, pelos seus, para o bem de todos, apoie esta
iniciativa...

Ex.mos. Senhores,
B.V.V.N.Cerveira

Canelas, 30 de Outubro de 2018
N/Ref: 265B/2018
Assunto: PROPOSTA Nº 265B/2018

Exmo. (s) Sr. (s).,
De acordo com o solicitado, procedemos desta forma ao envio da nossa melhor cotação para fornecimento
de AMBULÂNCIA DO TIPO B, de acordo com a memória descritiva em anexo.

Ficamos à V/ inteira disposição, para prestar todos os esclarecimentos complementares que necessitem.
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente,
António Santos
Tlm: 93 689 80 10
E-mail: antoniosantos@autoribeiro.com
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TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA TIPO B
CABINE DE CONDUÇÃO:
•

Dois lugares individuais

•

Painel táctil de comando de sinalização e equipamentos da célula sanitária.

•

Disjuntor unipolar de protecção (220 V) e Corta Corrente

•

Tomada de 12 V.

•

Luz de leitura de mapas.

•

Intercomunicador entre a cabine e a célula sanitária

•

Suporte em rede para 2 capacetes

•

Consola Central para arrumo de verbetes, extintor 6Kg, Rádio Banda Alta e comando de sirene.
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CÉLULA SANITARIA:
•

Estrutura Interior reforçada com tratamento anti-corrosão.

•

Divisória rígida de separação entre cabine e célula sanitária, equipada com dois vidros móveis que
permitem a comunicação.

•

Piso e painéis revestidos térmicos e acusticamente, com material lavável de excelente qualidade.

•

Uma maca (M860) colocada no lado esquerdo da célula sanitária, de concepção

, fabricada em

alumínio, com elevação da cabeceira e elevação de membros inferiores, resguardos laterais, colchão
forrado a material lavável, não absorvente, cintos de segurança, porta soros amovível e certificada em
conformidade com a norma NP EN 1865-1.
•

Um Carrinho de Transporte (M860) de concepção

, fabricado em alumínio, com pernas articuladas,

posições intermédias, certificado em conformidade com a norma NP EN 1865-1.
•

Um Charriot (A150) de concepção

, fabricado em alumínio, que permite a deslocação do conjunto

maca/carrinho lateralmente e no sentido Deflec/posterior, acrescido de sistema TRENDLEMBURG e com
suporte para aplicação de maca “Redimax”. Certificado em conformidade com a norma NP EN 1865-5.
•

Dois Bancos individuais de concepção

, COM CERTIFICAÇÃO M1, com encosto de cabeça e cintos

de segurança de 3 pontos, forrados a napa ignífuga, laváveis e com características anti fúngicas e anti
bacterianas, em conformidade com a norma EN1789. As fixações dos mesmos ao piso da viatura
encontram-se homologadas de acordo com o Regulamento Europeu R14, R16 e R17.
•

Suporte para duas garrafas de oxigénio.

•

Suporte para oxigénio portátil.

•

Dois suportes para soro.

•

2 Calhas Hospitalar

•

Dois Varões de apoio longitudinais no teto da célula.

•

Dois pontos de luz tecnologia lead na célula sanitária, luz de trabalho e luz de penumbra.

•

Dois focos de luz de intensidade variável.

•

Ventilador elétrico com sistema de extração/introdução de ar aplicado no teto da célula.

•

Vários armários para primeiros socorros.

•

Quatro gavetas para acondicionamento de material nas cores: amarelo, verde, vermelha e azul.

•

Suporte para cadeira de transporte.

•

Suporte para Plano duro e tala de tração.

•

Armário com prateleiras para colocação de sacos de 1º socorros, á entrada da porta lateral. Com varão
de apoio.

•

Lavatório com água fornecida por bomba elétrica.

•

Dispensador papel e saboneteira.

•

Suporte/arrumação para caixa de luvas.

•

Contentor de cortantes.

•

Sistema de aviso entre a célula e a cabine de condução.

•

Aquecimento célula sanitária.

•

Seis Tomadas de 12 V e quatro de 220 V.

•

Projetor orientável e destacável aplicado na parte de trás da célula.

•

Painel táctil de comando de equipamentos da célula sanitária

EXTERIOR DA VIATURA:
•

Quatro rotativos de cor azul tecnologia lead.

•

Conjunto de dois sinalizadores microlead azuis aplicados na frente da viatura.

•

Sistema acústico de cinco tons com potência de 100 W e alta voz.

•

Oito sinalizadores amarelos intermitentes aplicados nas laterais.

•

Dois projetores direcionais aplicados nas laterais da viatura.

•

Tomada exterior de 220 V, com extensão para alimentação

•

Todos os vidros da célula sanitária foscados a 2/3 com papel especial autocolante de acordo com as
exigências da EN 1789.

•

Decoração completa Exigida por portaria.

•

Degrau manual antiderrapante D200 – fabrico
Regulamento Europeu R10 cap. máxima 150 Kg.

. Em conformidade com a diretiva 2006/42/CE e
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Equipamento exigido por portaria DR nº 1147/ 01 de 28 de Setembro com as alterações introduzidas pelas
Portarias n.ºs 1301-A/2002 de 28 de Setembro e 402/2007 de 10 de Abril, para Ambulância do Tipo B
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EQUIPAMENTO
Maca de vácuo
Maca tipo Pluma ou Radimax
Maca de transferência
Cadeira de rodas
(C600)
Colete de extração
Plano duro longo com imobilizadores de cabeça, e aranha
Conjunto decolares cervicais Nec Loc de 2 peças
Conjunto de talas de Madeira
com bolsa de transporte. (2 unidades de 50
cm;90 cm;120cm x 7 cm).
Estetoscópio Adulto
Esfigmomanómetro portátil adulto
Termómetro digital
Lanterna para observação
Analisador de glicemia com lancetas e tiras reagente (10)
Lençóis para queimados
Malas/saco para acondicionamento de material
Azul, Verde e Amarelo
Sistema completo de oxigénio para duas garrafas de 20 lts 1 doente SEM
GARRAFAS (1) Inclui: Máscara de oxigénio Adulto; embutidor curvo para oxigénio;
redutor FX de oxigénio voltado; debitómetro de coluna; tomada dupla de oxigénio
e copo humidificador.
Suporte para Sistema de oxigénio portátil
Aspirador elétrico com batería Weinman basic com copo descartável
Tubos orofaríngeos/guedel. (Conj. 8 unidades, nos tamanhos 000;00;0;1;2;3;4:5)
Tubos nasofaríngeos (conjunto de 4 elementos) Adulto e Pediátrico
Máscara p/ ventilação boca/máscara
Insuflador manual Adulto, com 2 tamanhos de máscara; filtro de insuflador; tubo
de extensão e saco enriquecedor O2.
Insuflador manual Pediátrico, com 2 tamanhos de máscara; filtro de insuflador;
tubo de extensão e saco enriquecedor O2.
Sondas de aspiração adulto (CH12; CH14;CH16;CH18)
Sondas de aspiração pediátrico (CH6;CH8)
Sondas nasais adulto (CH12; CH14;CH16;CH18)
Sondas nasais pediátricas (CH6; CH8)
Cânulas nasais Adulto, (Óculos O2)
Cânulas nasais Pediátricos, (Óculos O2)
Máscaras descartáveis oxigénio com prolongamento Adulto
Máscaras descartáveis oxigénio com prolongamento Pediátrico
Máscaras descartáveis oxigénio com prolongamento Alta concentração Adulto
Máscaras descartáveis oxigénio com prolongamento Alta concentração Pediátrico
Cobertura isotérmica
Lençóis descartáveis
Contentor Cortantes

VALOR
260,00 €
280,00 €
28,00 €
364,00 €
125,00 €
352,00 €
195,00 €
25,00 €
8,00 €
13,00 €
5,00 €
5,00 €
69,00 €
30,00 €
168,00 €
493,00 €

0€
600,00 €
11,00 €
27,00 €
12,00 €
160,00 €
75,00 €
4,00 €
2,00 €
5,00 €
2,00 €
4,00 €
4,00 €
8,00 €
9,00 €
13,00 €
12,00 €
27,00 €
10,00 €
2,00 €
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Sacos p/ vómito
Tina em forma de rim
Arrastadeira
Urinol
Luvas cirúrgicas estéreis S;M;L
Luvas não estéreis disposable (cx 100)
Kit de partos
Saco transporte de cadáveres
Coletes retroflectores EN471
Par de luvas de proteção
Capacetes de proteção
Óculos de protecção
Corta cintos de segurança
Lanterna portátil c/ acumulador de energia
Extintor de 6 kg
Material para tratamento de queimaduras. (4 unid. 500 ml de SF e 40 compressas
esterilizadas 20x20cm).
Material de limpeza e desinfeção de feridas. (2 unid. 100 ml de SF; 5 SF ate 30
ml;45 compressas esterilizadas 10x10 cm, 4 unid. Iodopovidona ate 30 ml.)
Rádio de comunicação Banda Alta
Pré-instalação de Rádio Siresp com fornecimento de antena
Coluna de som para célula sanitária com ligação a rádio de comunicações e com
comutador ON/OFF
TOTAL

8,00 €
4,00 €
8,00 €
3,00 €
14,00 €
9,00 €
25,00 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
496,00 €
10,00 €
8,00 €
38,00 €
31,00 €
74,00 €
39,00 €
475,00 €
200,00 €
60,00 €
4 943,00 €
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Equipamento Opcional incluído quadro II
1

1

Esfigmomanómetro aneroide de parede (com visor grande e suporte para
braçadeira)

87,00 €

Oxímetro portátil dedo

42,00 €

Desfibrilhador Lifepak 1000 com bolsa de transporte, inclui Suporte de parede
para ambulância. DAE compatível/igual utilizado pelo Inem.
Portátil, compacto, com 3,5 kg. Dimensões: 8.7x23.4x27.7cm. LCD com 120x 89 mm.

2

Resistente às quedas, vibrações e água segundo normas IP55. Mensagens orais e escritas.
Visualização permanente do LCD. Capacidade de controlo diário sem necessidade de ligar o
equipamento.Análise contínua do ECG com alarmes de movimentos ou artefactos externos.
Análise do ECG aconselhando ou não a descarga eléctrica.
Desfibrilhação por eléctrodos, níveis de energia programáveis entre 150 e
360 joules. Semiautomático ou manual para utilizadores autorizados. Armazenamento
automático de ECG e dos parâmetros da intervenção na memória interna sem necessidade
de cartão externo para recuperar os dados. Transmissão de dados para o PC através de
infravermelhos. Bateria não recarregável de Li/MnO2, 12,0V, 6,2 amp. capacidade para
440 descargas a 200 joules ou 1030 minutos de monitorização.
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5.500,00 €

1

Monitor de Sinais Vitais AR60, inclui saco transporte e suporte para ambulância.
Ecrã tft lcd a cores de 8,4"
Monitorização de ecg de 5 derivações, spo2, nibp. Alarmes sonoros e visuais
Apresentação de dados no ecrâ em vários tipos de grafismo. Bateria de lítio com
autonomia.Inclui: Bateria, cabo de ligação à corrente, braçadeira nibp de adulto e
pediátrica, Sensor de spo2 de adulto e pediatrico, sensor de temperatura,
Cabo ecg de 5 pontas, impressora, manual de instruções
Reconversor de 12 V para 220 V e de 220 V para 12 V 1000 W com 2ª bateria

1

Diferença para Ponte Tecnologia Lead cor azul.

950,00 €

1

Sistema Wig Wag, intermitência de máximos
Diferença para Degrau elétrico D250 de fabrico
. Em conformidade com a
directiva 2006/42/CE e Regulamento Europeu R10 cap. máxima 150 Kg
Rádio Motorola MTM5400 (fixo) (TETRA/SIRESP)

150,00 €

1

1
1

1 500,00 €

966,00 €

258,00 €
1 345,00 €

PROPOSTA
VW Crafter 4 Motion

29.775,00 €
13.500,00 €

Transformação Ambulância tipo B conforme memória descritiva
Equipamento Exigido por Portaria - QUADRO I

4.943,00 €

Equipamento Quadro II

10.798,00 €

Despesas de Legalização (Homologação da Transformação)

550,00 €
Total sem iva:

59.566,00 €

Iva 6%:

3.573,96 €

Total:

63.139,96 €

Cor da Viatura proposta: Ral 3000
Validade da Proposta: 30 Dias a contar da presente data.
Condições de Pagamento: Contra Entrega ou Financiamento
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Prazo de Entrega: Para a viatura depende do stock existente à data da adjudicação, Para a transformação
até 45 dias após entrada da viatura nas nossas instalações com DAV ou Folha de Homologação, exceto
período de férias em Agosto.
Garantia da Transformação: 24 meses a contarem da data de entrega da viatura.
Local de Entrega: Nossas instalações.
Local de Assistência Técnica e Garantia: Nossas instalações em Gaia e Vialonga.
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Equipamento proposto em opcional:

