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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Registro de Preços Eletrônico - 039/2022

Resultado da Homologação

0001 - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO

Teto alto, 0 km, ano mínimo 2022, motor no mínimo 2.2 diesel 4 tempos, com potência mínima de 125 cv, turbo alimentado com
intercooler, injeção eletrônica sequencial, ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção, freio a disco nas rodas
dianteiras, traseiro a disco rígido, direção hidráulica ou elétrica, capacidade volumétrica de carga de no mínimo 10,5 m3,
compartimento de bagagem com altura máxima de 2,10 m, tanque de combustível com a capacidade mínima de 70 litros, banco
do motorista com regulagem de altura, brake light, pré disposição para rádio, faróis de neblina, ar condicionado quente e frio,
câmbio no painel, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré aquecimento, freio a disco nas quatro rodas, porta lateral
corrediça, equipado com estepe e pneus 225/75 R16, revestimento interno total em chapas de poliestireno alto impacto 3mm na
cor branca, piso em chapas de compensado naval 15mm revestido com emborrachado vinílico automotivo antiderrapante,
iluminação interna led, porta lateral direita corrediça com janela corrediça com aplicação de película branca, pega mão no teto em
alumínio polido, conjunto de oxigenação portátil 0,7, composta de cilindro, válvula reguladora, fluxômetro, umidificador e
máscara, suporte para soro e sangue em aço cromado fixo, maca com pés retráteis, desenvolvida para reduzir o esforço no
transporte de vítimas de dentro para fora das ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular, dimensionada para suportar
vítimas até 200 kg, espaldo ajustável com seis posições de altura, colchonete revestido em material impermeável, auto-
extinguível, costurado eletronicamente, parede divisória com janela de comunicação em acrílico entre o compartimento do
paciente e do motorista, aplicação de película branca nos vidros do compartimento traseiro, identificação “ambulância” na traseira
E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. - MASTER L2H2 DIESEL 0KM
2022/2023 - Valor Referência: 353.350,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

P & P COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

MASTER L2H2 DIESEL
0KM 2022/2023

3 Unidade 286.500,00 859.500,00 Homologado em
09/09/2022 08:42:47
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