
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00026/2022 (SRP) 
 

Às 15:13 horas do dia 23 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00026/2022, referente ao
Processo nº 20220328, o pregoeiro, Sr(a) ANTONIA TASSILA FARIAS DE ARAUJO, 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: Fabricação de maca - hospitalar / ambulância
Descrição Complementar: VEÍCULO TIPO AMBULNACIA SIMPLES REMOÇÃO Especificação : Veiculo tipo ambulância
simples remoção, furgão zero quilometro, ano/modelo ano atual cor branco, motor 1.4, com no minimo 4.384 mm de
comprimento, 1.926 mm de largura e 1.900 mm de altura, com distância entre-eixos de 2.717 mm. bi-combustivel,
transmissão manual de 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, 02 (dois) bancos dianteiros, banco traseiro
esquerdo para (dois), acompanhantes, suporte para caixa de medicamentos, caixa plástica para medicamentos,
colchonete revestido com plástico lavável, divisória entre a cabine e o compartimento traseiro com janela de
comunicação, grafismo: tipografia de ambulancia , janelas laterais, luminaria incadescente, maca rigida padrão
hospitalar com 03 (três) cintos de segurança, pelicula opaca nos vidros laterias sinalizador com sirene eletromecânica
central ladeada por duas lanternas com sistema pisca ? pisca, suporte de soro e sangue lateral direita próximo ao
teto e à cabeceira da maca, suporte para cilindros de oxigenio de sete litros em aço, ar condicionado na cabine e para
o Paciente, com itens de serie do veiculo e equipamentos de segurança exigidos pelo contran. garatia de 12 meses.
Primeiro empla
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 133.055,5600 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R$
133.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 23/03/2022
15:13:33

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE
MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, Melhor lance: R$
133.000,0000
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