
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00026/2018

Às 11:47 horas do dia 12 de julho de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00026/2018, referente ao Processo nº 503/2018,
o pregoeiro, Sr(a) ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no
quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: AMBULÂNCIA
Descrição Complementar:  AMBULÂNCIA, NOME AMBULANCIA- Veículo furgão original  de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES
REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500
mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas
p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de
atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150
mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol
articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical.
Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similarcom módulo único; 2 sinalizadores na parte
traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. d
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 170.000,0000 Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA , pelo melhor lance de R$ 169.000,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado
12/07/2018
11:47:31

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, Melhor lance: R$ 169.000,0000
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