MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 07-2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O(a) PREGOEIRO do(a) MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO
ELETRÔNICO 01/2020 referente à Aquisição de ambulância tipo “A”, que ADJUDICA o objeto do certame a(s) empresa(s):
Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA - 27.967.465/0001-72
Item Quant.
1

1,00

Un

Descrição

und

AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO
CABINE SIMPLES 4X4 DIESEL Veículo novo, tipo
pick–up, ANO 2019/2020, TRAÇÃO 4X4, reduzida,
com acionamento eletrônico, com bloqueio do
diferencial, 02 portas; motor turbo diesel, 2.8L 16V,
turbo intercooler, “geometria variável”, com 4
cilindros em linha potencia de 170cv a 3400 r.p.m.
torque kgf.m/rpm 42,8/1600—2600, sistema de
alimentação de injeção direta e eletrônica de
combustível (tipo common rail), suspensão
dianteira: independente, braços duplos triangulares
com molas helicoidais e barra estabilizadora;
suspensão
traseira:
eixo
rígido,
molas
semielípticas de duplo estagio; cambio manual de
5 velocidades a frente mais ré; freios dianteiros a
disco ventilados com ABS E EBD (distribuição
eletrônica de força de frenagem) e traseira a
tambor com LPPV (válvula proporcional sensível a
carga) e com ABS E EBD, Air bag frontais para o
motorista e passageiro, air bag de joelho para
motorista, capacidade de carga de 1.020kg; pneus
radiais 225/70/R17, rodas de aço estampado R17
capacidade do reservatório de combustível de 80
litros; Direção hidráulica c/, parra barro dianteiro e
traseiro, vidros verdes, para-brisa degrade, aviso
sonoro de faróis ligados e chave na ignição,
bancos dianteiros divididos (40/60) coluna de
direção com regulagem de altura, comando interno
de abertura do tanque de combustível, 02 ganchos
dianteiros, hidrômetro parcial, equipada com
ambulância simples remoção, capota em fibra de
vidro sobre a caçamba original do veiculo, na cor
branca, duas folhas de porta traseira, vidros vigia
na porta traseira, temperado com adesivo branco;
janelas com vidros opaco na lateral direita do
ambulatório; revestimento interno na cor branca;
piso em compensado naval revestido em lençol de
pvc; armário para medicamentos, com portas
corrediças de acrílico providas de puxadores e
fecho de imã; 01 maca com pés retrateis em
alumínio sobre rodízios giratórios, cabeceira
moveis com três regulagens de altura, colchonete
de espuma de poliuretano com revestimentos em
courvim automotivo, dois cintos de imobilização do
paciente e sistema de fixação ao assoalho tipo
trava engate rápido; banco tipo baú, para três
ocupantes com cintos de segurança abdominais,
almofada de encosto e assento, instalada na lateral
esquerda do ambulatório; suporte para cilindro de
oxigênio; cilindro de oxigênio de 03 litros com
manômetro; régua tripla de oxigênio, composta de
frascos de aspiração, frasco de umidificação e
fluxograma; suporte para soro e sangue; pega mão
fixado no teto em perfil tubular de alumínio; 01
sinalizador visual tipo barra, com módulos
vermelhos e elemento refletivo rotativo, composto
de sirene de um tom; 02 sinalizadores pulsantes na
traseira na cor vermelha; 01 luminária redonda
com lâmpadas alógenas instalada no teto com,
interruptor na traseira do ambulatório; cabos
elétricos super dimensionados, “antichamas”,
norma ABNT; adesivos em vinil vermelho
“ambulância” invertido na dianteira, normal na
traseira e “cruz” nas laterais; calefação de todas as
arestas do piso e revestimento com sealer de
poliuretano; ar condicionado na cabine e
ambulatório; DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO
DO DENATRAN N 64 DE 30 DE MAIO DE 2008, e
demais itens exigidos por lei. OBS: Carro já
Emplacado em nome da Contratante.

Marca

Modelo

Chevrolet

Chevrolet
S10 LS 2.8
Turbo 4x4
CS

Unitário
Adjudicado

Total
Adjudicado

Unitário
Orçado

R$ 170.000,00

R$ 170.000,00

R$
180.213,33

Subtotal Adjudicado R$ 170.000,00

Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

R$ 180.213,33

5,67 %

R$ 10.213,33

Subtotal Orçado R$
180.213,33

5,67%

R$
10.213,33
/

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Econ. %

Economia R$

R$ 170.000,00

R$ 180.213,33

5,67%

R$ 10.213,33

Igarapé Grande-MA, 14 de Julho de 2020.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES
PREGOEIRO

/

