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ESCLARECIMENTO Nº. 001 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 136/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 023/2017 

OBJETO: Aquisição de veículos para compor a frota da Secretaria de Saúde. 

 

 Em virtude da solicitação de esclarecimentos apresentada pela empresa 

Agra Motors Comércio de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ sob o Nº. 

04.087.116/0001-60, fazemos os seguintes esclarecimentos: 

 

- Ano do Veiculo: os veículos deverão ser zero quilometro, ou seja, ano 

2017/ modelo 2017; 

 

- Preço estimado de aquisição:  

Item Descrição 
Valor Unitário 

(Estimado) 

01 Veículo automotor 0 km, ano 2017 ou posterior de 
fabricação nacional, para 05 lugares, com 4 portas, 
com alimentação de combustível gasolina/álcool flex, 
1.6 8v ou superior, com potência mínima de 75cv, 
motor com 4 cilindros em linha na posição transversal 
anterior, com 5 marchas a frente e 1 a ré, tração 
dianteira com juntas homocinéticas, direção 
hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, pneus 
165/70 R13, capacidade mínima do porta malas de 
280l.  

R$ 46.600,00 

02 Veículo automotor 0 km, ano 2017 ou posterior de 
fabricação nacional, para 05 lugares, com 4 portas, 
com alimentação de combustível gasolina/álcool flex, 
1.0 8v ou superior, com potência mínima de 75cv, 
motor com 4 cilindros em linha na posição transversal 
anterior, com 5 marchas a frente e 1 a ré, tração 
dianteira com juntas homocinéticas, direção 
hidráulica, Ar Condicionado e Vidros Elétricos, pneus 
165/70 R13, capacidade mínima do porta malas de 
280l.  
 

R$ 39.000,00 
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03 Ambulância para simples remoção: Fabricação/ 
Modelo 2016/2017; Motor 1.6  16V -  Flex, Direção 
hidráulica, Ar Condicionado, Vidros elétricos 
dianteiros, Travas elétricas, Faróis de neblina, 
Cambio mecânico, Bancos Reclináveis, Freio ABS e 
Air Bags Frontais, Cor Branca 
Descrição Técnica de Simples Remoção:  
01. Isolamento térmico acústico; 
02. Revestimento das laterais e teto em fibra de 
vidro; 
03. Piso em compensado naval de 15 mm; 
04. Passarela em lençol do tipo PVC de cor clara e 
resistente. 
05. Fiação padrão ABNT e passadas em conduites e 
fixadas no interior do veículo; 
06. 02 Luminárias do tipo LED, instaladas no interior 
do veículo, com interruptores; 
07. 01 Farol de embarque instalado sobre a porta 
traseira, com interruptor. 
08. Vidro fixo e com película jateada nas duas portas 
traseiras; 
09. Vidro de correr e com película jateada na porta 
lateral; 
10. Vidro de correr junto à divisória entre a cabine 
do motorista e a do paciente. 
11. Sinalizador em barra do tipo LED, possuindo 
quatro tons, fixados sobre o teto do 
veículo e com sirene de 100 watts. 
12. Banco tubular almofadado para 02 
acompanhantes; 
13. Maca retrátil, confeccionada em alumínio 
reforçado, sendo suas conexões resistentes de 
forma a dar maior facilidade a remoção. Possui 
cabeceira regulável para cinco posições, colchonete, 
cintos de segurança individuais.  
14. Armário suspenso confeccionado em ABS, fixado 
com reforço e na coluna do veículo; 
15. Instalação de um cilindro de oxigênio de 07 litros 
e suporte duplo; 
16. Régua tripla completa contendo: regulador de 
oxigênio, fluxômetro, umidificador, 
aspirador, máscara e extensão. 
17. Instalação de 01 ventilador/ exaustor. 
18. Grafismo Simples Remoção. 

R$ 75.000,00 
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- Prazo de entrega: em no máximo 30 (trinta) dias após a emissão da ordem 

de fornecimento. 

 

Observação: A direção dos veículos poderá ser hidráulica ou elétrica, 

conforme a disponibilidade da montadora. 

 

Cambuí, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Adriana Cristina Moura 

Pregoeira 

 


