
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 
CNPJ 18.093.163/0001-21 

EXCELÊNTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

CARLOS- SP 

 

 

PREGÃO ELETRONICO 84/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1395/2019 

 

 

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ 

nº 18.093.163/0001-21, com sede a ROD BR 376 km 188,5 s/n, Jd. Santa Isabel, Marialva – PR vem por 

intermédio de seu representante legal SR. Frank Sield Sidney Bellan, inscrito sob o RG Nº 9.551.829-0, CPF/MF 

nº 054.975.109-22, solicitar. 

 

 

I - A Nomenclatura do Edital foi alterada, porém as características gerais não: 
 

1.1 - NOMENCLATURA 
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo FURGONERTA OU PICKUP; 
 

1.4 - CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

 Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica; 
 
 
 

II - Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, 

com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 
 
Sugere-se: Cabine: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com 
fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Carroceria Portas em chapa, com 
isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de 
aberturas de fácil acionamento e/ou em PRFV – Plástico Resistente de Fibra de Vidro. 
 
 
 

III – Os itens abaixo estão em contradição, no item  adaptação do compartimento não consta que deverá ser 

de Fibra de vidro e no item 1.13.6.1 consta o reforço c om Fibra, Sugere-se a exclusão do primeiro item ou a 
inserção de Fibra de vidro 

 

1.13 - ADAPTAÇÃO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO: 

 Nivelamento do piso em compensado naval de 15 mm sendo resistente a trafego pesado, revestido 
com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável 
antiderrapante mesmo quando molhado em toda a extensão do mesmo; 

 
 

1.13.6.1 - As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro 
laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, 
moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície 
bacteriostática. 
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 Assim resta nada mais do que claro, que a administração pública municipal venha a rever as 

solicitações realizadas em seu instrumento convocatório. 

Certo de que seremos atendidos em nossa solicitação, aproveitamos o momento para reiterar nossos 

votos de estima e consideração, colocando-nos a disposição para atender futuras dúvidas e solicitações. 

 

Atenciosamente,  

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 

Marialva, 08 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

FRANK SIELD SIDINEY BELLAN 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 054.975.109-22 
RG: 9.551.829-0 

 


