RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2018, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
DE N° 004/2018

A Prefeitura Municipal de Pompéu/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público o resultado do Processo Licitatório nº 064/2018, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS DE Nº 002/20218, na forma que segue:
Contratante: Município de Pompéu
Contratada Item Qtde Código

P. Total

Manupa
Comercio
de
Equipament
os e
Feramentas
Eireli

R$
73.242,00

01

01

Descrição do Objeto
P. Unit
Veículo 0 Km (modelo comercial no
mínimo correspondente à data da compra;)
devidamente emplacado, com: Motor a
partir de 1400 cilindradas (cm3); 04
cilindros; com 90 cv de potência; 02 (duas)
portas laterais; direção hidráulica; ar
condicionado transmissão mecânica de no
mínimo 05 marchas à frente e 01 à ré;
tração
dianteira;
cabine
simples;
reservatório de combustível para no
mínimo 45 litros; bicombustível (álcool e
gasolina) capacidade para 02 (dois)
passageiros, inclusive o condutor;
compartimento de carga para no mínimo
600 kg com carroceria coberta de acordo
com as adaptações propostas; protetor de R$
20497
Carter e câmbio; freio hidráulico; buzina 73.242,00
dupla; cintos de segurança com 03 (três)
pontos para os bancos; bancos de série
revestidos com couvin; bateria de no
mínimo 60 ampéres e demais itens de
segurança obrigatórios exigidos pelo
CONTRAN; cor sólida branca ou cinza em
tonalidade clara. ADAPTADO com
janelas jactadas de correr nas laterais,
sinalização acústica e visual no teto do
veículo com sirene eletrônica de um tom,
sigla ambulância invertida, divisória com
janelas e vidros separando a cabine do
compartimento do paciente, armário
suspenso com portas de correr, macas fixas
com rodas dobráveis c/ encosto reclinável e

colchonete revestido em courvin, suporte e
cilindro de oxigênio com válvula, suporte
para o soro com pega de mão fixado no teto
do veículo, banco tipo baú, para
acomodação de duas pessoas com assento e
encosto estofados, contando com dois
cintos de segurança, piso antiderrapante
iluminação interna central e ventilador com
interruptor independente; O veículo deverá
possuir especificações técnicas e níveis de
desempenho mínimos exigidos; com
logomarca do Estado, na forma definida
pelo ÓRGÃO.
Veículo tipo pick-up adaptado para o
serviço de simples remoção de pacientes.
Marca: Veículo pick-up Chevrolet Modelo:
Montana
VALOR TOTAL

R$
73.242,00

Objeto: Adesão à ata de registro de preços referente ao Pregão Eletrônico n° 11.494/2017 Processo
Administrativo n° 4105 – 649/2017, Ata de Registro de Preços 485/2017 cujo objeto é o registro de
preços para futura e eventual aquisição de veículos tipo ambulância para o transporte sanitário estadual
– PLS N° 0672017.
Fundamento legal: Decreto Municipal de n° 735/2009 e Lei 8666/93.

Validade: 31/12/2018.

Despacho de Ratificação: Prefeito Municipal

Publicado em 02/07/2018

___________________________________
Presidente da Comissão

