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Resultado Classificatório Após a Fase de Lances
Valor total estimado:

Menor preço
Licitação: PPRP037/2018 Pregão

Por item Tipo da licitação:
Contratação de empresa especializada na venda de veículos, para aquisição de 5 (cinco) carros tipo Ambulâncias, no atendimentos das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações
e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência).

Objeto:

Data de abertura: Modalidade:12/07/2018 R$ 437.150,00
Forma de julgamento:

Valor máximo (R$)Unid. de medidaItem Quantidade Material/Serviço/Denominação SituaçãoTratamento
1 5,00000 UND 8556 - Carro tipo Ambulância EncerradoNormal

Carro tipo Ambulância:  Veículo adaptado para ambulância de simples remoção, novo, "0" km,
com 1 ano de garantia sem limite de km, com motor bicombustível (álcool/gasolina) de  no
mínimo 1.4L, com sistema de injeção eletrônica. Cabine com ar condicionado e capacidade pra 2
pessoas. Câmbio manual de no mínimo 5 marchas á frente e 1 á ré. Rodas de aço no mínimo aro
14.  Direção  Hidráulica.  Vidros  das  portas  elétrico.  descritivo:  Divisória  em PRFV (plástico
reforçado com fibras de vidro) com janela corrediça de comunicação;-Piso traseiro em PRFV
(plástico reforçado com fibras de vidro) envolvendo todas as laterais da caçamba; - Janelas
laterias direita/esquerda com vidros corrediços com película branca e três faixas lisas; - Exaustor
de teto com cúpula de fibra de vidro com acionamento interno do compartimento do paciente; -
Ventilador com interruptor independente; -Banco tipo baú para acomodação de duas pessoas
com assento e encosto, estofado em courvin, contando com 02 (dois) cintos de segurança; -
Maca removível retrátil com colchonete em espuma e revestimento em courvin automotivo, com
no minimo 1,80 m, sinto de segurança e sistema de fixação no piso; - Armário com fechamento
frontal com portas corrediças sobre a cabine; - Suporte para cilindro de oxigênio de 7 Lts. -
Cilindro de oxigênio de 7Lts com válvula e manômetro; - iluminação interna central com 01
luminária com lâmpada de LED; - Suporte de soro e sangue; - Sinalizador acústico e visual com
sirene eletrônica;  Equipados com todos os  assessórios  obrigatórios  exigidos  pelo  CÓDIGO
NACIONAL DE TRÂNSITOS e resoluções do CONTRAN. Grafismo padrão de ambulância: 1 (uma)
palavra "Ambulância" na traseira e outra no capo, 2 (duas) cruzes da vida em cada lateral.

ColocaçãoAcima máximo Credor/Fornecedor Valor Total (R$)Marca Valor unitário (R$)
Não 1 2756 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 382.500,00VOLKWAGEN 76.500,00000
Não 2 2803 - Newtec Comercio Ltda 383.000,00VOLKWAGEN 76.600,00000
Não 3 2924 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA 420.000,00CHEVROLET 84.000,00000
Não 4 1177 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 440.000,00FIAT 88.000,00000

Resumo dos licitantes vencedores
Valor Total (R$)Credor/Fornecedor Item

2756 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 1 382.500,00
Total Geral (R$:) 382.500,00


