
96120 - ESTADO DO PARANA
989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00052/2018-000

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada:

Não

unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

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 similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte
traseira, verificar o edital....

1 - AUTOMÓVEL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Bom Sucesso do Sul/PR (1)

Descrição Detalhada:

Não

unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de
acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista);
ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e
desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com
deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência
acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450
Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica;
freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos;
Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque
com capacidade mínima de 90 litros.

2 - AUTOMÓVEL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Bom Sucesso do Sul/PR (1)

Descrição Detalhada:

Não

unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

VEÍCULO PICK-UP ADAPTADO PARA SERVIÇO DE SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTE: Veículo 0 KM (modelo comercial
correspondente á data da compra), devidamente emplacado, com: Motor a partir de 1400 cilindradas (cm3); 04 cilindros; com
potência Gasolina - 94 cv (69,01 KW / 92,5 HP) @ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW / 97,5 HP) @ 600 rpm; 02 (duas) partes
laterais; direção hidráulica; ar condicionado transmissão mecânica de 05 marchas à frente e 01 à ré; tração dianteira; cabine
simples; reservatório de combustível para no mínimo 49 litros; bicombustível (álcool e gasolina); capacidade para 02 (dois)
passageiros, inclusive o condutor; compartimento de carga para 756 kg com carroceria coberta de acordo com as adaptações
propostas; protetor de carter e câmbio; freio hidráulico; buzina dupla, cinto de segurança com 03 (três) pontos para os bancos;
bancos de série revestida em courvin; bateria de 60 ampères e de mais itens de segurança obrigatórios exigidos pelo
CONTRAN; cor sólida branco 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 janela ....

3 - AUTOMÓVEL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Bom Sucesso do Sul/PR (1)
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