
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIAS E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO  o  Processo  Licitatório  N°  148/2021  -  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  080/2021  -  OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA,  ATRAVÉS  DO  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FORNECIMENTO  DE  VEÍCULO
ADAPTADO,  TIPO  AMBULÂNCIA  SUPORTE  AVANÇADO  (UTI  MÓVEL),  ANO  DE  FABRICAÇÃO/MODELO  2021,  ZERO
QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE e ADJUDICO seu objeto às empresas  a seguir relacionadas, por apresentarem o
menor preço por lote ofertado:

1- VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ N° 20.351.700/0001-38, estabelecida à Rod. BR 101 Sul,
Km 6,2, s/nº, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, Cep: 54335-000, Fones (81) 3479-6460 / (81) 99514-9887, pelo valor de
R$ 795.400,00 (setecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais), conforme a seguir detalhado:

Lotes ESPECIFICAÇÃO Apres Quant
Valor

Unitário
TOTAL

01 e  02

AMBULÂNCIA  DE  SUPORTE  AVANÇADO  (U.T.I.
MÓVEL): Veículo tipo furgão de fabricação nacional,
zero  quilometro  (sem  uso  anterior)  destinado  ao
transporte  de  pacientes  graves,  que  compõe  o
sistema de atendimento préhospitalar e o transporte
interhospitalar,  Ambulância  de  Suporte  Avançado  -
sinalizador  ótico  e  acústico;  equipamento  de  rádio
comunicação;  maca  com  rodas  e  articulada;  dois
suportes  de  soro;  ;  cadeira  de  rodas  dobrável;
instalação de rede de oxigênio com régua tripla para
permitir a alimentação de respirador(é obrigatório que
a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica
por  no  mínimo  duas  horas);  cilindro  de  oxigênio
portátil  com  válvula  manômetro  e  fluxômetro  com
máscara e chicote para oxigenação; respirador ciclado
a pressão ou volume não eletrônico (em caso de frota
é obrigatório que exista pelo menos um respirador a
volume disponível e no caso de veículo único, deverá
conter  um respirador  a  volume contendo regulagem
de  fluxo  e  de  ciclagem);  monitor  cardioversor  com
bateria  e instalação elétrica  disponível  (em caso de
frota  deverá  haver  disponibilidade  de  um  monitor
cardioversor  com marcapasso  externo não  invasivo,
apresentando  360  jaules);  bomba  de  infusão  com
bateria e equipo.e demais exigências constantes no
item 3 do Termo de Referência  parte  integrante do
Edital.
Marca: RENAULT MASTER L2H2 / Modelo: AMBULÂNCIA
2021

UND 02 R$ 397.700,00 R$ 795.400,00

O valor global do Processo é de R$  795.400,00 (setecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais), . Goiana, 23 de
dezembro de 2021.

Lícia da Silva Maciel
Secretária de Saúde/Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, Goiana, PE, CEP 55900-000 
CNPJ nº 10.150.043/0001-07
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