TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Às 08:00 horas do dia 13 de June de 2011, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Prata,
designado pela portaria 007/2011 de 03/01/2011 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
012/2011, referente ao processo 075/2011, ADJUDICA aos licitantes vencedores dos respectivos itens
conforme detalhamento abaixo:

Item 0001
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FURGÃO, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2011,
TRANSFORMADO E AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, “TIPO A”, EM CONFORMIDADE AO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 85.000,0000

Menor Lance: R$ 69.800,0000

Adjudicado para:

COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
CNPJ: 89.472.294/0001-68

Data: 01/06/2011 às 09:05h

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
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Detalhamento: UM VEICULO MARCA FIAT MODELO DOBLÒ CARGO 1.8 16V FLEX, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA DE
SIMPLES REMOÇÃO “TIPO A”; ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2011; COR BRANCA, MOTOR FLEX; COM 130,0 (G) /
132,0 (A) DE POTÊNCIA, CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TRAÇÃO NO EIXO
DIANTEIRO; AR QUENTE E AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA PARTE DIANTEIRA, RÁDIO CD/MP3 COM 2
AUTOFALANTES INSTALADOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E ANTENA; TEMPORIZADOR NO LIMADOR DO PÁRA-BRISA;
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS COM PELÍCULA EM CONFORMIDADE A LEGISLAÇAO PERTINENTE, TRAVAS ELETRICAS
NAS PORTAS, CALHAS DE CHUVA EM ACRÍLICO, ALARME ANTI FURTO, RODAS DE AÇO 5.5 X 14” + PNEUS 175/70 R 14,
PROTETOR DE CARTER; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; ALTURA DO VEICULO DE (mm) : 1.834 E COMPRIMENTO DE (
mm): 4.252 E EQUIPADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE TRÂNSITO; MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: - Revestimento interno do teto e
laterais em chapas monobloco e sem emendas, em fibra de vidro na cor branca, e isolação temo acústica em isopor tipo
P2 de alta densidade; - Piso revestido em fibra de vidro monobloco sem emendas ou fresta para não haver infiltração de
líquidos e para obter uma perfeita assepsia, com acabamentos em perfis de alumínio da linha automotiva; - Divisória de
chapa monobloco em fibra, com janela espia corrediça para comunicação entre os ambientes do motorista e paciente; Instalação de janela lateral na porta corrediça no compartimento do paciente; Instalação de 01 exaustor/ventilador 12
volts no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; -Instalação de 01
exaustor/ventilador 12 volts no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; -Ar
condicionado instalado no compartimento do paciente; com controle no mesmo botão liga-desliga manuseado pelo
condutor. - Banco tipo baú para 02 pessoas, com cintos de segurança, confeccionado em chapas de MDF e pintura em
fórmica na cor branca a ser instalada junto à lateral do veículo; - Armário aéreo para guarda de materiais diversos, com
portas em acrílico transparente, confeccionado em chapas MDF, revestida em fórmica branca a ser instalada junto à
lateral direita; - Fiação elétrica que deverá estará protegida em conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos
anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; - Instalação de 02 luminárias fluorescentes 12v x 8 Watts no
compartimento do paciente; - Sinalização tipo barra de luzes com 02 rotativos e sirene eletrônica com 01 ton, e
acionamento n painel do veículo e suporte para fixação ao teto em plástico reforçado; - Instalação de maca retrátil
construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável
na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança; - Oxigenação composta de régua tripla, mangueira de oxigênio
trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e mascara de silicone
com mangueira transparente; - Suporte e cilindro de um 1m³, confeccionado em aço carbono e instalado na lateral do
veículo; - Suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado instalado na lateral do veículo próximo à
cabeceira da maca; - Adesivação externa Padrão, com instalação de 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com
a palavra Ambulância, 02 cruzes laterais, 02 cruzes parte traseira a palavra “Ambulância” normal na traseira e invertida
na dianteira. Cor vermelha.

Eventos do Item
Número: 0001
13/06/2011 08:00:56 - O item foi adjudicado.

Intenções de Recurso
Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.

Recurso e Contra Razão
Recurso
Não houveram recursos para nenhum item do pregão.

Contra Razão
Não houveram contra razões para nenhum item do pregão.
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Agenor Moretto
Pregoeiro Oficial

Aneli Frosi Gasparetto
Equipe de apoio

Marcelo Pozzatti Schwingel
Equipe de apoio
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