FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - PE
CEDRO-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Processo Administrativo Nº 014/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANDRÉIA DE CARVALHO BRITO
Data de Publicação: 08/07/2021 11:08:12

TOTAL DO PROCESSO: 216.900,00

FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
LOTE 1
Item: 1

Quant.: 1

Num: 089

Unidade: UNIDADE

Marca: RENAULT

37.532.344/0001-51
216.900,00

216.900,00
Total: 216.900,00

Modelo: MASTER L3H2 AMBULÂNCIA

Descrição: VEÍCULO TIPO, Ambulância porte grande, VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM
AMBULÂNCIA: teto baixo, cor branca, tipo monobloco, 0 km, ano de fabricação de no mínimo 2021, modelo mínimo
2021, motor mínimo 2,606 MM, carga mínima para 1.500 KG, com potência mínima de 130 cv, movido a óleo diesel,
câmbio manual de no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar condicionado para cabine do motorista
original do fabricante do veículo, banco do motorista com regulagem de altura e distância, direção hidráulica ou elétrica,
conjunto elétrico original do fabricante do veículo contendo (vidros elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de
todas as portas e retrovisores externos elétricos), Freios ABS, Air Bag duplo, faróis de neblina, capacidade volumétrica
do compartimento de carga de no mínimo 11m3, comprimento do compartimento de carga de no mínimo 3100mm,
altura do compartimento de carga de no mínimo 1890mm, tanque de combustível com capacidade parra no mínimo 75
litros, tração dianteira ou traseira, rodas de aço aro ¶com pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, rádio
AM/FM com antena, alto falantes e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação vigente no País.
TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AR CONDICIONADO: Instalação
de extensão do ar condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o compartimento de transporte do
paciente com capacidade mínimo de 38.000 btus; CALEFAÇÃO. REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas
deverão ser revestidas em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com espessura mínima de 3mm e todos materiais
devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014. As caixas de
rodas se expostas deverão possuir revestimento conforme descrito acima. Deverá ser apresentado junto a proposta de
preços ensaio realizado por laboratório credenciado ao Inmetro de que o revestimento interno apresenta velocidade de
queima inferior ao valor máximo especificado de 100 mm/min na Resolução N° 498/2014, do Conselho Nacional de
Trânsito ±CONTRAN sob pena de desclassificação da proposta. Deverá ser feito isolamento termo acústica de todas
as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade; REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do
assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 10mm de espessura, revestido em tecido
emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, com 02
Quantidade: 1

Gerado em: 17/08/2021 13:07:18

Valor Unit.: 216.900,00

Total Item: 216.900,00
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_________________________________________________________________________
AUTORIDADE: JULIA NATÉRCIA ALVES DE OLIVEIRA

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ANDRÉIA DE CARVALHO BRITO

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO VIVIANE NOGUEIRA SOARES

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO JORGE DOS SANTOS MENEZES
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