PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

Licitação: Pregão Presencial nº 014/2014
Processo de Licitação nº 027/2014
Objeto:- para “Aquisição de um veículo 0km tipo furgão Ambulância Simples Remoção,ano 2014 modelo 2015, teto baixo;
motor 2.3 turbo intercooler, 4 (quatro) cilindros, potência de 130 cv, alimentação injeção eletrônica, combustível a diesel,
capacidade do tanque de combustível 100 litros,porta lateral corrediça, ar condicionado frontal , vidros elétricos, trava
elétrica, retrovisores elétricos, volante com regulagem de altura, cambio manual com 06 (seis) marchas frente e 1 (uma) ré,
direção hidráulica, freios ABS e Airbag duplo, banco do motorista com 3 regulagens,bancos dos passageiros com encosto
fixo, revestimento dos bancos em courvin, bancos dianteiros com cintos de segurança inerciais de 3 pontos e cintos laterais
reguláveis em altura, bancos com 30cm de largura, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corrediça,
pneus sem câmaras e radiais, 225/65R16, Características Técnicas: Revestimento interno em material lavável PRFV (Plástico
Reforçado com fibra de vidro), janela de correr na porta lateral, piso impermeável revestido de vinil de alta resistência,
macas retrátil com cabeceira móvel com colchonete em courvin e sistema de travamento modelo engate rápido, divisória
da cabine com janela de correr, banco para médico com sinto de segurança, banco baú para assistente e acompanhante em
courvin, armários para medicamentos, suporte para soro, suporte para cilindro de oxigênio, ventilador oscilante, luminárias
fluorescentes no compartimento do paciente, sinalizador e grafismo ambulância, sinalizador visual/acústico com
acionamento no compartimento do motorista e sirene eletromecânica rotativa e som contínuo, régua de oxigênio com
mangueiras e conectores, cilindro de oxigênio com fluxômetro, válvula com manômetro e umidificador de oxigênio com
chicote e máscara, veículo de fabricação nacional, contendo extintor e demais equipamentos exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito Brasileiro,com manutenção nacional em rede autorizada com no máximo de 220 KM da Prefeitura
Municipal de Aparecida D´Oeste/SP, para o transporte de pacientes, tendo em vista que os veículos disponíveis na frota
municipal não são suficientes para garantir referidos serviços, especificamente, para o transporte de pacientes da saúde”,
não são suficientes para garantir referidos serviços, especificamente, para o transporte de pacientes da saúde”, do
município de Aparecida D´Oeste/SP. Tipo: Menor Preço Global; Início da Sessão Pública: 09/05/2014 – 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 1680/2013 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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