SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2017/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017/FMS
Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do edital de
Pregão Presencial Nº 013/2017/FMS, cujo OBJETO é a Contratação de empresa para
fornecimento de 02 veículos automotores com adaptação para ambulância, novo, zero
quilômetro, ano de fabricação mínimo 2017/2018, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, em conformidade com as
especificações técnicas descritas nas Cotações de Preços, do edital e as normas vigentes
que a ele se aplicarem.
A Pregoeira, nomeada através da Portaria 042/2017, em virtude das características
mínimas exigidas para aquisição do objeto do presente Edital, com base nas Cotações de
Preços apresentadas ao Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, em face de exigir
item indispensável à aquisição do objeto, vem por meio deste, RETIFICAR o item 7. do
Anexo I do Edital em epígrafe, no presente termo:
Onde se lê:
ITE
M

DESCRIÇÃO

Unidade

Qua
nt

01

Veículo zero Km, ano de fabricação e Modelo: data da
entrega, com as seguintes características técnicas
MÍNIMAS:

Unidade

02

COTAÇÃO DE PREÇOS
COTAÇÃO
COTAÇÃO
COTAÇÃO
I
II
III
R$ 76.900,00
R$ 75.000,00
R$ 76.500,00

- ANO E MODELO: 2017/2018.
- POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1.4, 08
Válvulas, Motor Flex (álcool e gasolina) com
capacidade para uso dos dois tipos de combustível ao
mesmo tempo, independente da proporção utilizada.
- INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL;
- TRAÇÃO: dianteira;
- REFRIGERAÇÃO: Líquida;
- CÂMBIO MANUAL: com 05 (cinco) velocidades
para frente e 01 (uma) à ré;
- TIPO DE DIREÇÃO: Hidráulica;
- 02 PORTAS (motorista e passageiro);
- PORTAS DE CARGA TRASEIRA, COM
DOBRADIÇA DUPLA;
- COMPRIMENTO MÍNIMO: 4.384 mm;
- LARGURA MÍNIMA: 1.926 mm;
- DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE-EIXOS: 2.717 mm;
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL - VOLUME
MÍNIMO: 58 (litros);
- AIRBAG Duplo e Freios ABS de série.
- RODAS DE AÇO: 5,5 x 14”
- PNEUS: 175/70 R14;
- PAINEL DE INSTRUMENTO: com indicador de
velocidade, hodômetro total e parcial, marcador de
combustível, indicador de temperatura e luzes de
advertência;
- COR: BRANCA.
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- Veiculo equipado com: porta traseira de acesso em
folha dupla com vidros jateados, sinalizador acústico
visual, maca tubular de 1,80m com articulação de
cabeceira, 04 rodízios de borracha, 02 cintos de
fixação para paciente com colchonete (padrão
hospitalar), 02 janelas laterais (01 para cada lado do
veículo) com vidros corrediços opacos jateados,
iluminação interna do compartimento de paciente,
suportes para soro, plasma e cilindro de oxigênio, piso
em compensado naval antiderrapante de 15mm
revestido com passadeira plástica lavável, laterais e
teto com revestimento termo-acústico em placas de
fórmica de 02mm, banco lateral para 02 ocupantes,
divisória com janela de correr entre os dois
compartimentos.
Equipado com todos os equipamentos obrigatórios
exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.
VALOR GLOBAL R$ 152.266,66 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Leia-se:
ITE
M

DESCRIÇÃO

Unidade

Qua
nt

01

Veículo zero Km, ano de fabricação e Modelo: data da
entrega, com as seguintes características técnicas
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COTAÇÃO
COTAÇÃO
COTAÇÃO
I
II
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R$ 76.900,00
R$ 75.000,00
R$ 76.500,00

- ANO E MODELO: 2017/2018.
- POTENCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1.4, 08
Válvulas, Motor Flex (álcool e gasolina) com
capacidade para uso dos dois tipos de combustível ao
mesmo tempo, independente da proporção utilizada.
- AR CONDICIONADO;
- VIDROS ELÉTRICOS;

- INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL;
- TRAÇÃO: dianteira;
- REFRIGERAÇÃO: Líquida;
- CÂMBIO MANUAL: com 05 (cinco) velocidades
para frente e 01 (uma) à ré;
- TIPO DE DIREÇÃO: Hidráulica;
- 02 PORTAS (motorista e passageiro);
- PORTAS DE CARGA TRASEIRA, COM
DOBRADIÇA DUPLA;
- COMPRIMENTO MÍNIMO: 4.384 mm;
- LARGURA MÍNIMA: 1.926 mm;
- DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE-EIXOS: 2.717 mm;
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL - VOLUME
MÍNIMO: 58 (litros);
- AIRBAG Duplo e Freios ABS de série.
- RODAS DE AÇO: 5,5 x 14”
- PNEUS: 175/70 R14;
- PAINEL DE INSTRUMENTO: com indicador de
velocidade, hodômetro total e parcial, marcador de
combustível, indicador de temperatura e luzes de
advertência;
- COR: BRANCA.
- Veiculo equipado com: porta traseira de acesso em
folha dupla com vidros jateados, sinalizador acústico
visual, maca tubular de 1,80m com articulação de
cabeceira, 04 rodízios de borracha, 02 cintos de
fixação para paciente com colchonete (padrão
hospitalar), 02 janelas laterais (01 para cada lado do
veículo) com vidros corrediços opacos jateados,
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iluminação interna do compartimento de paciente,
suportes para soro, plasma e cilindro de oxigênio, piso
em compensado naval antiderrapante de 15mm
revestido com passadeira plástica lavável, laterais e
teto com revestimento termo-acústico em placas de
fórmica de 02mm, banco lateral para 02 ocupantes,
divisória com janela de correr entre os dois
compartimentos.
Equipado com todos os equipamentos obrigatórios
exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.
VALOR GLOBAL R$ 152.266,66 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

As demais condições permanecem Inalteradas.
Alagoinha – PE, 27 de Outubro de 2017.

Sheylla Cristina Osório Galindo
Pregoeira
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