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Melo Cassio (FCA)
QUESTIONAMENTOS SAMU PRÉ EDITAL

Prezados, boa tarde!
Conforme determinado na audiência pública realizada nessa Ministério , para discussão do TR em
questão, FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, CNPJ n 16.701.716/0001-26
, apresenta os seguintes questionamentos / pedidos , conforme a saber:

QUESTÃO 1
O pré edital , determina que o veículo furgão deverá possuir 2.200 mm de largura externa.
O nosso furgão de grande porte, modelo DUCATO , cujo o lançamento do novo modelo está
previsto para o inicio do ano de 2018, possui largura externa de 2.492 mm, incluso as
respectivas distâncias de largura dos retrovisores.
Sem os retrovisores , a largura externa do citado modelo seria de 2.100 mm.
Há de se registrar também , que o concorrente marca / modelo RENAULT MASTER possui a
largura externa sem os retrovisores de 2070 mm.
Isto posto e no sentido de eliminar dúvidas, bem como de incluir ambas as marcas e modelos
na disputa, solicitamos que o texto de edital determine que na largura externa solicitada seja
incluido expressamente que a mesma deva incluir a distância da largura dos retrovisores.

QUESTÃO 2
A norma ABNT n 14.651 determina que furgões transformados em ambulância , deverão possuir
uma capacidade de carga mínima de 750 kg.
Nosso implementador homologado, possui o CAT vigente pelo DENATRAN para transformação
em ambulância padrão SAMU, no qual o peso dos implementos foi registrado em 680KG.
Considerando que a capacidade de carga livre do Novo Ducato é de 1.204 KG atende perfeitamente
a normativa ABNT solicitada.
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Solicitamos que a capacidade de carga livre , seja estipulada em 1.200 kg.
Observamos que na sessão de Consulta Pública realizada no dia 04/12, os implementadores
levantaram várias propostas de utilização de materiais mais leves nas transformações, visando a
diminuição de peso corroborando com a nossa solicitação.
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