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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 108/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Descrição:
AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO – 0KM
• Veículo tipo furgoneta com capota de aço original de fabrica, 0 km, ano de fabricação a parti de 2021.
• Adaptado para AMBULÂNCIA de SIMPLES REMOÇÃO (Tipo A)
• Air-Bag duplo para os ocupantes da cabine (motorista e passageiro),
• Freio com ABS.
• Motor Dianteiro no mínimo – 1.4L - 04 cilindros em linha, • Câmbio manual de 05 marchas,
• Combustível: gasolina e álcool e/ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex),
• Potência mínima de 85/88Cv (Gasolina/Etanol),
• Tanque de Combustível com capacidade mínima de 45 Litros,
• Freios e Suspensão.
• Possui todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN/DETRAN/DENATRAN;
Cabine/Carroceria:
• Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil
acionamento.
• Pneu de estepe não acondicionado no salão de atendimento,
• Sistema Elétrico original do veículo, com montagem de bateria de 60Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico
dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em
movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores,
• Iluminação: Natural e Artificial,
• Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça ou
múltiplas lentes, com comprimento mín. de 1.000mm e máximo de 1.300mm, largura mínima de 250mm e máxima de 500mm e
altura mínima de 55mm e máxima de 110mm, instalada no teto da cabine do veículo .• Sinalização acústica com amplificador de
potência mínima de 100W RMS @13,8Vcc, mínimo de 3 tons distintos,
• Sistema portátil de Oxigênio completo, mínimo de 3 Litros,
• A cabine com Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para Ar Condicionado, Ventilação,
Aquecedor e Desembaçador,
• O compartimento do Paciente original do fabrican - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 141.550,00
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total

VRIO SOLUCOES SERVICOS DE
MONTAGENS MOVEIS EIRELI
(20.351.700/0001-38)

Adjudicado em: 16/09/2022 -
12:47:18 - Por: Advaldo
Rodrigues da Silva

FIORINO ENDURANCE
AMBULÂNCIA 2022

FIAT 1,00 141.000,00

Advaldo Rodrigues da Silva

Pregoeiro


