
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARAMUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA
Telefone:Telefone: (91) 3245-6972 (91) 3245-6972
Departamento: Departamento: ComprasCompras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 29/03/2022 19:03:45  (IP: 45.234.18.32)Relatório gerado no dia 29/03/2022 19:03:45  (IP: 45.234.18.32)

Média dos Preços Obtidos: R$ 258.200,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 264.600,00

Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO
FURGÃO DE ACORDO COM A EMENDA 39720006, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ.

Pesquisa realizada entre 29/03/2022 18:49:48 e 29/03/2022 19:03:05Pesquisa realizada entre 29/03/2022 18:49:48 e 29/03/2022 19:03:05

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

3 / 15 1 R$ 258.200,00 (un) - R$ 258.200,00 R$ 258.200,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 Secretaria de Estado de Saúde Pública NºPregão:632021

UASG:925856

29/07/2021 R$ 245.000,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 245.000,00R$ 245.000,00

PreçoPreço

PúblicoPúblico
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MUNICIPIO DE IRAMAIA / (1) MUNICIPIO DE IRAMAIA NºLicitação:917551 26/01/2022 R$ 265.000,00

2 MUNICIPIO DE SUZANO / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO NºLicitação:912875 21/12/2021 R$ 264.600,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 264.800,00R$ 264.800,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 258.200,00R$ 258.200,00

Valor do item em relação ao total

1) AMBULÂNCIA...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item
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Item 1: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor PreçoPreço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$ 245.000,00R$ 245.000,00

Órgão:Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO “A”, “B”, “C” e

“D” pela SESPA de acordo com as especificações e quantidades constantes do

Anexo I-A, que integram este documento.

Descrição:Descrição: AmbulânciaAmbulância - AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO MODELO FURGÃO (longo

de teto alto) (tipo A):AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a

Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN

(Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução

Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da ABNT

com as ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em aço

original de fabrica, longo e de teto alto; 0 km ano/modelo do ano corrente ou

posterior; Monobloco original de fábrica; Tração 4 x 2 ou 4 X 4; Rodas aro 16

(mínimo); Ar-condicionado original de fabrica na cabine do motorista e no

compartimento (carroceria); AIR BAG duplo; Motor turbo movido a óleo diesel;

Potencia mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf; Com no mínimo 04

(quatro) cilindros verticais em linha; Com cilindrada mínima de 2000 cm³; Com

sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo total

2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200mm; Câmbio de no mínimo 05 marchas a

frente e uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas todos e com sistema ABS;

Com freio de estacionamento mecânico de alavanca;

CatMat:CatMat: 4851848518 - AMBULANCIA

Data:Data: 29/07/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:632021 / UASG:925856

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/08/2021 10:36

Homologação:Homologação: 31/08/2021 16:53

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 48

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 258.200,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 258.200,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 258.200,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade 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.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c

/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construí

da em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. d

e 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, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em m

odelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ aci

onamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em form

ato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por 

minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ am

plificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a

1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxig

ênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo co

nfiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado

c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ 

O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá p

ermitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela 

fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabrica

nte do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos term

os do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. M

aca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida d

e rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre,

com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do v

eículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados so bre o eixo lo

ngitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frasco

s de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou 

similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). 

As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para

acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m d

e comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, co

mposto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e 

Ministério da Saúde.
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

30.330.883/0001-69
* VENCEDOR *

CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$ 245.000,00R$ 245.000,00

Marca: Marca: Renault                                                
Fabricante: Fabricante: Renault                                                
Modelo: Modelo: MASTER L2H2 AMBULÂNCIA TIPO A 
Descrição: Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo A): AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a 
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Cont
ran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da ABNT com as ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em aço original d
e fabrica, longo e de teto alto; 0 km ano/modelo do ano corrente ou posterior; Monobloco original de fábrica; Tração 4 x 2 ou 4 X 4; Rodas aro 16 (mínimo); Ar -co
ndicionado original de fabrica na cabine do motorista e no compartimento(carroceria) do paciente ou instalado em fornecedor homologado pela montadora; AI
R BAG duplo; Motor turbo movido a óleo diesel; Potencia mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf; Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha; 
Com cilindrada mínima de 2000 cm3; Com sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo total 2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200
mm; Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas todos e com sistema ABS; Com freio de estacionamento mecânic
o de alavanca; Com suspensão dianteira independente; Com suspensão traseira em feixe de molas reforçado; Cabine do Motorista com capacidade para dois p
assageiros e o motorista; Tanque de combustível com capacidade mínima para 70 (setenta) litros; Volume de carga mínima de 10 m3; Dimensões aproximadas
4,50 metros comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80 metros de altura; Duas portas dianteiras; Porta traseira bipartida e porta lateral de correr do lado direito; 
Estribo integrados ao para - choque; Abertura das portas traseira de 90°, 180° e 270°; Travas e dispositivo nas portas para abertura por dentro e por fora, com tr
ava de segurança; Retrovisores externo de ambos os lados (Direito e Esquerdo);e demais especificações técnicas de acordo com as normas do COTRAN; Garan
tia mínima de 12 (doze) meses; Documentadas e emplacadas em nome da SESPA, e com Seguro total contra acidentes, com vigência mínima de 12 (doze) mes
es. Característica de Transformação do Compartimento: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros cumprimento, de largura 1,50 metros e de alt
ura 1,65 metros; Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m3); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama refor
çada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e s
alão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corrediça para porta lateral; Vid
ro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Régua tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipame
ntos e acessórios de auxilio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com 
sinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo autom
ático; Pintura na cor branca; Assoalho revestido em poliuretano automotivo 100% puro; Auto extinguível 100% solido sem voláteis, aplicado por spray, monolític
o, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veiculo (em forma de bacia); Roteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no pi
so; Locais como para -choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes 
elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartim
ento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizad
or visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED ́s de alta luminosidade não in
ferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem com
o a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotiveEngineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão 
sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; No
mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da c
arroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; DEMAIS ITENS CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Salvador AV LUIS VIANA FILHO, 6462 (71) 3901-1141 elde@advicegroup.com.br

36.634.511/0001-02 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 280.000,00

Marca: Marca: FIAT                                                
Fabricante: Fabricante: FIAT                                                
Modelo: Modelo: DUCATO 
Descrição: Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo A): AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a 
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Cont
ran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da ABNT com as ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em aço original d
e fabrica, longo e de teto alto; 0 km ano/modelo do ano corrente ou posterior; Monobloco original de fábrica; Tração 4 x 2 ou 4 X 4; Rodas aro 16 (mínimo); Ar-co
ndicionado original de fabrica na cabine do motorista e no compartimento(carroceria) do paciente ou instalado em fornecedor homologado pela montadora; AI
R BAG duplo; Motor turbo movido a óleo diesel; Potencia mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf; Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha; 
Com cilindrada mínima de 2000 cm³; Com sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo total 2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200
mm; Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas todos e com sistema ABS; Com freio de estacionamento mecânic
o de alavanca; Com suspensão dianteira independente; Com suspensão traseira em feixe de molas reforçado; Cabine do Motorista com capacidade para dois p
assageiros e o motorista; Tanque de combustível com capacidade mínima para 70 (setenta) litros; Volume de carga mínima de 10 m³; Dimensões aproximadas
4,50 metros comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80 metros de altura; Duas portas dianteiras; Porta traseira bipartida e porta lateral de correr do lado direito; 
Estribo integrados ao para- choque; Abertura das portas traseira de 90°, 180° e 270°; Travas e dispositivo nas portas para abertura por dentro e por fora, com tr
ava de segurança; Retrovisores externo de ambos os lados (Direito e Esquerdo);e demais especificações técnicas de acordo com as normas do COTRAN; Garan
tia mínima de 12 (doze) meses; Documentadas e emplacadas em nome da SESPA, e com Seguro total contra acidentes, com vigência mínima de 12 (doze) mes
es. Característica de Transformação do Compartimento: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros cumprimento, de largura 1,50 metros e de alt
ura 1,65 metros; Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m3); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama refor
çada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e s
alão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corrediça para porta lateral; Vid
ro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Régua tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipame
ntos e acessórios de auxilio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com 
sinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo autom
ático; Pintura na cor branca; Assoalho revestido em poliuretano automotivo 100% puro; Auto extinguível 100% solido sem voláteis, aplicado por spray, monolític
o, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veiculo (em forma de bacia); Roteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no pi
so; Locais como para-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes 
elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartim
ento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizad
or visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED's de alta luminosidade não in
ferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem com
o a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotiveEngineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão 
sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; No
mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da c
arroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direci
onal de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independent                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Ananindeua AV TRES CORACOES, SN (91) 8242-7040 alianca.licitapara@gmail.com

03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS LTDA

R$ 289.900,00

Marca: Marca: Renault                                                
Fabricante: Fabricante: Renault                                                
Modelo: Modelo: Master L2h2 
Descrição: Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo A): AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a 
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Cont
ran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da ABNT com as ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em aço original d
e fabrica, longo e de teto alto; 0 km ano/modelo do ano corrente ou posterior; Monobloco original de fábrica; Tração 4 x 2 ou 4 X 4; Rodas aro 16 (mínimo); Ar-co
ndicionado original de fabrica na cabine do motorista e no compartimento (carroceria); AIR BAG duplo; Motor turbo movido a óleo diesel; Potencia mínima de 11
4 CV; Torque mínimo de 29mkgf; Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha; Com cilindrada mínima de 2000 cm³; Com sistema de injeção dotado 
de gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo total 2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200mm; Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré; Com freio a 
disco nas quatro rodas todos e com sistema ABS; Com freio de estacionamento mecânico de alavanca;                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Lauro de Freitas R LEONARDO R DA SILVA, 248 (11) 2478-2818 manupa@manupa.com.br

05.163.253/0001-08 EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 299.000,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: RENAULT                                                
Modelo: Modelo: MASTER FURGÃO L2H2 
Descrição: Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO MODELO FURGÃO (longo de teto alto) (tipo A): AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a 
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Cont
ran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da ABNT com as ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em aço original d
e fabrica, longo e de teto alto; 0 km ano/modelo do ano corrente ou posterior; Monobloco original de fábrica; Tração 4 x 2 ou 4 X 4; Rodas aro 16 (mínimo); Ar-co
ndicionado original de fabrica na cabine do motorista e no compartimento(carroceria) do paciente ou instalado em fornecedor homologado pela montadora; AI
R BAG duplo; Motor turbo movido a óleo diesel; Potencia mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf; Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha; 
Com cilindrada mínima de 2000 cm³; Com sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo total 2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200
mm; Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas todos e com sistema ABS; Com freio de estacionamento mecânic
o de alavanca; Com suspensão dianteira independente; Com suspensão traseira em feixe de molas reforçado; Cabine do Motorista com capacidade para dois p
assageiros e o motorista; Tanque de combustível com capacidade mínima para 70 (setenta) litros; Volume de carga mínima de 10 m³; Dimensões aproximadas
4,50 metros comprimento, 1,69 metros de largura, 1,80 metros de altura; Duas portas dianteiras; Porta traseira bipartida e porta lateral de correr do lado direito; 
Estribo integrados ao para- choque; Abertura das portas traseira de 90°, 180° e 270°; Travas e dispositivo nas portas para abertura por dentro e por fora, com tr
ava de segurança; Retrovisores externo de ambos os lados (Direito e Esquerdo);e demais especificações técnicas de acordo com as normas do COTRAN; Garan
tia mínima de 12 (doze) meses; Documentadas e emplacadas em nome da SESPA, e com Seguro total contra acidentes, com vigência mínima de 12 (doze) mes
es. Característica de Transformação do Compartimento: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros cumprimento, de largura 1,50 metros e de alt
ura 1,65 metros; Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m3); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama refor
çada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e s
alão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corrediça para porta lateral; Vid
ro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Régua tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipame
ntos e acessórios de auxilio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com 
sinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo autom
ático; Pintura na cor branca; Assoalho revestido em poliuretano automotivo 100% puro; Auto extinguível 100% solido sem voláteis, aplicado por spray, monolític
o, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veiculo (em forma de bacia); Roteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no pi
so; Locais como para-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes 
elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartim
ento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizad
or visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED's de alta luminosidade não in
ferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem com
o a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotiveEngineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão 
sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; No
mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da c
arroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; ... DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia R DUQUE DE CAXIAS, 450 (34) 3216-6700 emporium@triang.com.br

63.411.623/0021-10 MARDISA VEICULOS S/A R$ 304.231,00

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 29/03/2022 19:03:45 (IP: 45.234.18.32)
Código Validação: Q5%2fsw9g%2fbRdm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuEbhdaM1dVsXPfitm45IeBeNHZ9IGSwctlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=Q5%252fsw9g%252fbRdm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuEbhdaM1dVsXPfitm45IeBeNHZ9IGSwctlJ8rz9uHUY0%253d 4 / 10



Marca: Marca: MERCEDES-BENZ                                                
Fabricante: Fabricante: MERCEDES-BENZ                                                
Modelo: Modelo: FURGÃO 416 
Descrição: Descrição: VEÍCULO TIPO FURGÃO, comercial, Marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter Furgão 416 CDI, 10,5 m3, confeccionado em aço original de fábrica, mo
nobloco, longo, teto alto, zero km, ano e modelo do veículo do ano em curso ou superior, tração 4x2, rodado simples, adaptado para ambulância tipo A – Simple
s Remoção, com 02 (duas) portas laterais dianteiras, 01 (uma) porta lateral direita corrediça, 01 (uma) porta traseira, com travas e dispositivos para abertura p
or dentro e por fora. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. O veículo atende as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PRO
CONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: DIMENSÕES: Distância entre eixos: 3.665 mm; Comprimento total: 5.932 mm; Comprimento do salão: 3.375 mm; Alt
ura externa (carregado/descarregado): 2.556/2.667 mm; Altura interna do salão: 2.009 mm; Largura externa (sem espelhos): 2.020 mm; Largura interna: 1.787 
mm; Capacidade volumétrica: 10,5 m³, Carga útil de 1.840 kg, PBT de 4.100 kg. MOTOR: Dianteiro; 04 cilindros em linha; Bi-turbo com Inter cooler (PROCONVE 
P7); Combustível: Diesel; Potência de 163 cv a 3.800 rpm; Torque: 36,4 kgfm de 1.200-2.400 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a águ
a; Alternador capacidade 14V/180A; Bateria: 12V 100Ah. Capacidade de abastecimento: 71 (setenta e um) litros. DIREÇÃO: Elétrica original de fábrica. TRANSM
ISSÃO: Mecânica, composta de 06 (seis) marchas à frente 01 (uma) à ré. RODAS E PNEUS: Pneus radiais 225/75 R16C. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio hidráulico 
de duplo circuito com servo depressão, a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados; Suspensão dianteira: independente, com molas transver
sais parabólicas, amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; Suspensão traseira: rígida com molas parabólicas, amortecedor hidráulicos 
de duplo efeito e barra estabilizadora. ITENS DE SEGURANÇA: Sistema ESP – Programa Eletrônico de Estabilidade que integra: ABS – Sistema de antibloqueio 
de freios, ASR – Sistema de controle de tração, BAS – Servofreio de emergência e EBD – Distribuição eletrônica da força de frenagem; Air Bag para motorista e 
passageiro; Cintos de segurança dianteiros originais de fábrica, para todos os passageiros. ACESSÓRIOS: Tacógrafo; Tacômetro (conta-giros do motor); Indicad
or de nível de combustível; Marcador de temperatura do motor; Banco do Motorista individual com regulagem de profundidade e inclinação do encosto; Volante 
com ajuste de altura e profundidade; Desembaçador dos vidros traseiros; Rádio; Faróis de neblina; Vidros elétricos; Travamento central das portas via controle r
emoto; Espelhos retrovisores elétricos; Ar condicionado integrado, frio e quente. PROCEDÊNCIA: Mercosul/Importado. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) d
ias contados a partir da data de sua apresentação. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da SESPA (Divisão de Patrimônio), sito à Av. José Bonifácio, nº 1
836, Bairro: Guamá, CEP 66063-010, Belém/Pará. PRAZO DE ENTREGA: Será de até 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento da nota de empenho. NÚ
MERO DE PARCELAS: a aquisição será feita conforme a solicitação da origem, uma vez que será registro de preço para 12 meses para atendes a diversos esta
belecimentos de saúde do Estado. GARANTIA: A Mercedes-Benz através da rede de Concessionários em todo o território brasileiro dará garantia de 12 (doze) m
eses para os veículos sem limite de quilometragem, contados do recebimento definitivo. Declaramos que o Concessionário responsável localizado no Estado d
o Pará pela prestação do serviço é a RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS, CNPJ Nº 59.970.624/0002-65, situada à Rodovia BR-316, Km. 3, s/nº, Guanabara, AN
ANINDEUA/PA, CEP: 67020-000, telefone: (091) 4008-9100, 4008-9111, Fax: (091) 4008-9196, e-mail: veiculoscomerciais@rodobens.com.br, francielma.ribeiro
@rodobens.com.br, site: http://www.rodobens.com.br/caminhoes, Responsável: Francielma dos Santos Ribeiro. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento s
erá realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. DECLARAÇÕES: Declaramos q
ue aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles co
ntidas. Declaramos que inexistem fatos impeditivos à nossa habilitação e que estamos cientes da obrigação de informar a eventual ocorrência de fatos superv
enientes impeditivos da habilitação; Declaramos que não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada
pelo Decreto nº 4.358, de 2002; Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, trib
utários, comerciais ou quaisquer outros que possam incidir diretamente ou indiretamente. Demais especificações conforme edital.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília Q QS 9 RUA 100, S/N Edson Araújo Ferreira (61) 3120-3018 monica.nogueira@mardisa.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor PreçoPreço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço R$ 265.000,00R$ 265.000,00

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE IRAMAIA / (1) MUNICIPIO DE IRAMAIA

Objeto:Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de veículos (passeio,

utilitário, van minibus, ambulância e caminhão pipa), conforme edital e anexos.

Data:Data: 26/01/2022 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:917551

Lote/Item:Lote/Item: 5/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/02/2022 12:02

Homologação:Homologação: 04/02/2022 12:02

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 29/03/2022 19:03:45 (IP: 45.234.18.32)
Código Validação: Q5%2fsw9g%2fbRdm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuEbhdaM1dVsXPfitm45IeBeNHZ9IGSwctlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=Q5%252fsw9g%252fbRdm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuEbhdaM1dVsXPfitm45IeBeNHZ9IGSwctlJ8rz9uHUY0%253d 5 / 10

http://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop?opcao=consultarDetalhesLicitacao&numeroLicitacao=917551


Descrição:Descrição: AMBULANCIAAMBULANCIA - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO

FURGÃO: 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.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de

atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ 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, c/ diâmetro

mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em

modelo LED (...) conforme Edital.

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 1

UF:UF: BA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.351.700/0001-38
* VENCEDOR *

VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI R$ 265.000,00R$ 265.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, co
m cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 
mm; Diesel; Equipado c/ 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 Oxig
ênio. 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, c/ diâmetro mín. de 150 m
m, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente
na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou e
m formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando aciona
do c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín
. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato perma
nente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláv
eis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvul
a pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas 
padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido
c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, dever
á ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos 
termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 
1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam 
perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos 
às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalad
os sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Pi
so: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, la
vável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das m
esmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mmMarca/ ModeloRENAULT MASTER L1
H1 AMBUILÂNCIA 2021                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PE Jaboatão dos Guararapes ROD BR 101 SUL, S/N (81) 3222-1299 torquimax@gmail.com

MANUPA COMERCIO EXPORT IMPORT DE EQUIP E VEICULOS R$ 275.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃOVEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: Veículo fur
gão 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.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRA
N; 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, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação e
xt. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 18
0º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na
cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dosconceitos de Led. Sinalizador 
acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mí
n. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro d
e oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilit
ando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua 
e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá p
ermitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ve
ntilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar C
ondicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000
BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteáv
el; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mã
o no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín.
1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro desl
izável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resisten
te de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As po
rtas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento.   MARCA. Renault       MODELO. FURGÃO MASTER ADAPTAD
O PARA AMBULÂNCIA TIPO A...Conforme Edital.                                        
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Endereço:Endereço:

,

DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA R$ 280.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, co
m cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 
mm; Diesel; Equipado c/ 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 Oxig
ênio. 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, c/ diâmetro mín. de 150 m
m, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED (...) conforme Edital. MARCA: FIAT; MODELO: DUCATO max ambulancia 13mt          

Endereço:Endereço:

,

G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 300.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: RENAULT MASTER L1H1 - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ A
MB 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.2.500 mm; Al. Int. m
ín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ 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, 
c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol art
iculado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador princi
pal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes 
por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 
100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comu
nicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte indi
vidual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade dif
erentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspira
dor tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do mot
orista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/
o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilaçã
o tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. 
Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segu
rança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Amb
os posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos 
de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos ca
da para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor 
clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a 
abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, CONFO
RME O TERMO DE REFERENCIAS                                        

Endereço:Endereço:

,

NEVES VEICULOS EIRELI R$ 300.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, co
m cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 
mm; Diesel; Equipado c/ 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 Oxig
ênio. 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, c/ diâmetro mín. de 150 m
m, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente
na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou e
m formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando aciona
do c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín
. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato perma
nente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláv
eis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvul
a pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas 
padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido
c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, dever
á ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos 
termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 
1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam 
perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos 
às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalad
os sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Pi
so: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, la
vável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das m
esmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medi
camentos, com aproxim.MASTER FURGÃO L1H1                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Endereço:Endereço:

,

FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 350.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, co
m cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 
mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em
aço.MARCA: RENAULTMODELO:L1H2 AMBULANCIA                                        

Endereço:Endereço:

,

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor PreçoPreço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço R$ 264.600,00R$ 264.600,00

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE SUZANO / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Objeto:Objeto: Aquisição de Ambulância tipo A - Simples Remoção

Descrição:Descrição: AMBULANCIAAMBULANCIA - Ambulância tipo A - Simples Remoção, conforme descritivo

constante no Anexo I do edital.

Data:Data: 21/12/2021 09:15

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:912875

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/01/2022 15:02

Homologação:Homologação: 07/01/2022 15:02

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 1

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.299.803/0001-09
* VENCEDOR *

BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E
MATERIAIS PARA SAUDE EIRELI

R$ 264.600,00R$ 264.600,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R MANUEL CORREIA, 906 (11) 8729-3444 diretor@bemestarlocacoes.com.br

BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 279.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MERCEDES BENZ SPRINTER 416 AMBULANCIA CONFORME EDITAL.                                        

Endereço:Endereço:

,

FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 288.000,00

Relatório gerado no dia 29/03/2022 19:03:45 (IP: 45.234.18.32)
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO (AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO SIMPLES E ELETIVA DE PACIENTES S
EM RISCO DE VIDA). CARACTERÍSTICAS GERAIS: VEÍCULO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO EORIGINAL DE FÁBRICA COM CA
PACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NOTOTAL; ZERO KM; ANO DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO 2021, MODELO: MÍNIMO 2022; CORBRA
NCA; EQUIPAMENTO DE RÁDIO/COMUNICAÇÃO. CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA,COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECH
OS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTESE DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADONO SALÃO DE ATENDI
MENTO. DIMENSÕES COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO = 4.740 MM DISTÂNCIAMÍNIMA ENTRE EIXOS = 3.000 MM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA = 1.000 K
G;COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO = 2.500 MM, ALTURA INTERNA MÍNIMADO SALÃO DE ATENDIMENTO = 1.600 MM; EQUIPAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOSBÁSICOS: ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR; CINTOS DESEGURANÇA PARA TODOS OS PASS
AGEIROS, CONSIDERANDO SUA LOTAÇÃO COMPLETA, SENDO OSDA CABINE, OBRIGATORIAMENTE DE TRÊS PONTOS E OS DO COMPARTIMENTO TRASEIRO
SUBABDOMINAIS, CONFORME A NORMATIZAÇÃO VIGENTE; PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILME) CONFORME LEGISLAÇÃO PARA OS VIDROS LATE
RAIS DA CABINE; PROTETOR DE CÁRTER ECÂMBIO DE AÇO; AR CONDICIONADO ORIGINAL NA CABINE; ACENDEDOR DE 12 V NO PAINELPARA RECARGA DE 
BATERIA DE CELULAR OU OUTRO EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM A VOLTAGEM;TRAVA ELÉTRICA PARA TODAS AS PORTAS (CABINE E COMPARTIMENTO 
TRASEIRO) ACIONADASREMOTAMENTE OU PELA FECHADURA DA PORTA DO MOTORISTA. VIDRO ELÉTRICO NAS PORTASDA CABINE. EQUIPAMENTOS E AC
ESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, CÓ-DIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE;MOTOR DIANTEIRO 4 
CILINDROS; TURBO COM INTER COOLER. COMBUSTÍVEL = DIESEL, POTÊNCIAMÍNIMA 145 CV. TORQUE DE PELO MENOS 24 KGFM³ CILINDRADA MÍNIMA = 2.
000CC SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO = INJEÇÃO ELETRÔNICA. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:CAPACIDADE MÍNIMA = 70 LITROS; FREIOS E SUSPENSÃO
FREIO COM SISTEMA ANTI-BLOQUEIO(A.B.S.) NAS QUATRO RODAS; FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, E A DISCO OUTAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS;
SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE, COM BARRA ESTABILIZADORA;SUSPENSÃO TRASEIRA: O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM CONJUNTOS C
OMPATÍVEISDE MOLAS, BARRAS DE TORÇÃO OU SUSPENSÃO PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA. OSCOMPONENTES DEVERÃO POSSUIR UM DIMENSIONAMENT
O QUE EXCEDA A CARGA IMPOSTAEM CADA MEMBRO. PARA A MELHOR QUALIDADE DE DIRIGIBILIDADE, AS MOLAS DO VEÍCULODEVERÃO SER AS DE MENO
R DEFLEXÃO. SOMENTE SERÃO PERMITIDAS CORREÇÕES APROVADASPELO FABRICANTE DE CHASSI OU MONOBLOCO, PARA COMPENSAR DEFLEXÕES IN
DEVIDAS ALÉMDAS TOLERÂNCIAS PERMITIDAS. NÃO SERÃO PERMITIDAS CORREÇÕES DEVIDO AO DESBALANCEAMENTO.O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREG
UE BALANCEADO. O CONJUNTO DAS SUSPENSÕES DIANTEIRAE TRASEIRA DEVERÁ POSSUIR EFICÁCIA/EFICIÊNCIA SATISFATÓRIAS QUANTO À REDUÇÃOD
AS VIBRAÇÕES/TREPIDAÇÕES ORIGINADAS DA IRREGULARIDADE DA VIA DE CIRCULAÇÃO E/OU CARROCERIA, REDUZINDO ADEQUADAMENTE, AS INJÚRIAS
QUE POR VENTURA VIRIAM A ACOMETERO PACIENTE TRANSPORTADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA, ORIGINALDE FÁBRICA. T
RANSMISSÃO MÍNIMO DE 5 MARCHAS À FRENTE 1 MARCHA À RÉ; SISTEMAELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIM
O 60 AH DOTIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. DEMAIS ITENS CONFORME EDITALMARCA RENAULT MODELO MASTER L1H1                                        

Endereço:Endereço:

,

MANUPA COMERCIO EXPORT IMPORT DE EQUIPAM E VEIC AD R$ 349.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: fabricante mercedes benz marca sprinter modelo 416  - de acordo com o descritivo do edital.                                        

Endereço:Endereço:

,

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃOItem 1 - AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
29/07/2021, calculado pela fórmula Menor Preço.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/12/2021 e 26/01/2022,
calculados pela fórmula Menor Preço.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Menor PreçoMenor Preço

- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente refletindo o menor preço para o lote, ou
seja, o preço vencedor do lote.

Relatório gerado no dia 29/03/2022 19:03:45 (IP: 45.234.18.32)
Código Validação: Q5%2fsw9g%2fbRdm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuEbhdaM1dVsXPfitm45IeBeNHZ9IGSwctlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=Q5%252fsw9g%252fbRdm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuEbhdaM1dVsXPfitm45IeBeNHZ9IGSwctlJ8rz9uHUY0%253d 10 / 10


	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA
	Telefone: (91) 3245-6972 Departamento: Compras

	Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO DE ACORDO COM A EMENDA 39720006, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ.
	Pesquisa realizada entre 29/03/2022 18:49:48 e 29/03/2022 19:03:05
	Relatório gerado no dia 29/03/2022 19:03:45  (IP: 45.234.18.32)

	Detalhamento dos Itens
	Item 1: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO Preço Estimado: R$ 258.200,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 258.200,00	Média dos Preços Obtidos: R$ 258.200,00
	Preço (Compras Governamentais) 1: Menor PreçoR$ 245.000,00 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
	Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor PreçoR$ 265.000,00 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
	Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor PreçoR$ 264.600,00 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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