PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

Licitação: Pregão Presencial nº 012/2014
Processo de Licitação nº 025/2014
Objeto:- para “Aquisição de um veiculo automotor 0KM, tipo Ambulância”, de fabricação nacional, ano de fabricação 2014, de cor branca,
combustível - flex, 3 portas, brake – light na porta traseira, pneus 175/70, com rodas de aço aro 14, potencia mínima de 101 CV, motor 1.6,
direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, porta objetos nas laterais das portas, temporizador do limpador
do para-brisa, tomada de 12 volts, banco do motorista com ajuste de altura, 05 marchas a frente e 1 a ré, equipado com ar condicionado,
airbag duplo, com capacidade para 5 passageiros (motorista e passageiro na cabine, e paciente e dois assistentes no compartimento de
transporte do paciente),compartimento para transporte do paciente com capota em PRFV ( plástico reforçado com fibra de vidro), a porta
traseira dupla assimétrica com vidros fixos, armário com portas corrediças sobre a cabine, divisória em PRFV com janela corrediça para
comunicação com a cabine, banco lateral esquerdo duplo com cintos subabdominais no compartimento do paciente, com maca retrátil
removível com colchonete em espuma revestido em courvin, cilindro de oxigênio de 7 litros com válvula e manômetro, suporte para soro e
sangue, piso traseiro em PRFV envolvendo todas as laterais da caçamba, para choque traseiro central (em fibra) com soleira em alumínio
antiderrapante, janelas laterais direita e esquerda com vidros corrediços, ventilador e exaustor de teto, luminária interna fluorescente,
sinalizador acústico e visual doado de lentes colimadoras e sirene eletrônica de 3 tons, grafismo composto de cruzes inscritas em círculos
nas portas e vidro traseiro e “AMBULÂNCIA” nas laterais e de forma espelhada no capo, para transportar pacientes do município, tendo em
vista que os veículos disponíveis na frota municipal não são suficientes para garantir referidos serviços na área da saúde. Tipo: Menor
Preço Global; Início da Sessão Pública: 08/05/2014 – 09:00hs. Base legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.680/2013 e demais legislação vigente e pertinente à matéria; O edital
e esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, das 08:30 às 10:30 horas e das 13:30 às
16:30 horas, na Praça Ademir de Oliveira nº 10, na cidade de Aparecida D´Oeste/SP. fone (0**17) 3635-1757. Aparecida D’Oeste/SP, 17 de
abril de 2014. Izaias Aparecido Sanchez - Prefeito Municipal.
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