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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 005/2023

Resultado da Homologação

0001 - AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO:
Especificação: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ambulância simples remoção, com cap. vol. Não inferior a 7
metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo .500 mm; ano de fabricação não inferior a
2022; 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 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 da amb. 0 saúde transporte de
pessoas transporte de cargas educação tecnologia outros, desengate rápido. Acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2
pega-mão no teto do salão de atendimento. - MASTER L1H1 AMBULÂNCIA 2023/2023. - Valor Referência: 282.433,33
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

ALL CAR PROJETOS EIRELI MASTER L1H1
AMBULÂNCIA
2023/2023.

1 Unidade 257.900,00 257.900,00 Homologado em
17/03/2023 10:53:37
Por: Natanael Ribeiro
da Silva

Natanael Ribeiro da Silva

Autoridade Competente
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