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TERMO DE  ADJUDICAÇÃO 

 

Ref.: 
Processo n.º024/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 

 

OBJETO: Aquisição de veículos automotivos para serem utilizados pela Prefeitura 
Municipal de Bannach – PA, e suas secretarias. 

 

 

  A Prefeitura Municipal de Bannach – PA, CNPJ: 01.595.320/0001-02, 
reconhece a participação da empresa: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, CNPJ: 
05.147.384/0001-93, objetivando a Aquisição de veículos automotivos para serem 
utilizados pela Prefeitura Municipal de Bannach – PA, e suas secretarias. Declarando 
como vencedora da Presente Licitação a empresa com os itens e valores conforme 
abaixo especificado: 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO V. UNIT V. TOTAL  

1 2 UNID 

MARCA: FIAT MODELO MOBI LIKE - Veículos de passeio, 
capacidade mínima 5 passageiros, zero quilometro, tipo 
hatch, motorização mínima 1,0, flex, cabio manual,  direção 
hidráulica/elétrica, vidros elétricos, ar condicionado, alarmes, 
cor branca. 

     
49.950,00  

     
99.900,00  

2 1 UNID 

Veiculo Van Marca Iveco Mod. Daily Elevittá 45S17, 0 KM, com 
capacidade total de 15 + 1 passageiros, 0 km, potencia min 
170 cv, distancia entre eixos: min 3.950mm, tv com kit 
multimídia, atende a resolução do CONTRAN 316/09, 
combustível a diesel, cabio manual, direção  hidráulica, 
tração 4x2, preferencialmente cor branca.     

206.000,00  
   
206.000,00  
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 1 UNID MARCA TOYOTA, MODELO HILUX - Veiculo tipo pick – up, 
cabine simples, 4x4, zero km, air – bag duplo, freio (ABS), 
modelo 2018/2018, adaptado p/ ambulância de SIMPLES 
REMOÇÃO, implementado c/ baú  alumínio adaptado c/ portas 
traseiras. C/ capacidade min. De carga 1.000 kg. Motor: 
potência min. 100 cv, c/ todos os equipamentos de serie não 
especificados e exigidos pelo CONTRAN, snorkel p/ captação 
do ar de admissão do motor e diferencial. Capacidade 
volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. 
Sistema elétrico original do veiculo, c/ montagem de bateria 
adicional min. 100A. Independente da potência necessária do 
alternador, não serão admitidos alternadores menores que 
120 a inversor de corrente continua (12v) para alternada 
(110v) c/ capacidade min. De 1.000w,  de potência max. 
Continua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min 
de uma régua integrada c/ min 04 tomadas, sendo 02 
tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V(potencia max de 
120W), interruptores c/ teclado do tipo iluminadas: iluminação 
natural e artificial. Sinalizador frontal  secundário; barra linear 
frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 
sinalizadores a LEDS em cada lado da carenagem frontal da 
ambulância na cor vermelha c/ tesão de trabalho de 12 Vcc e 
consumo nominal max de 1,0A por sinalizador.  02 
sinarilizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ 
frequência min. De 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ 
as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da 
sinalização de emergência no transito quando acionado c/ 
lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e 
descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que 
comprove o atendimento as normas SAE J575  e SAE 1595 
(Society of Automotive Engineers), no que se refere aos 
ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, 
deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador 
de potência min de 100 W RMS@13,8 Vcc, min de 03 tons 
distintos sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão 
sonora a 01 metro no min 100 db@vcc; fornece laudo que 
comprove atendimento a norma SAE J1849 (Society of 
automolive enginers), no que se refere a requisitos e 
diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único 
autofalante, sist. Fixo de oxigênio. Ventilação do veiculo 
proporcionada por janelas e condicionado. Compartimento do 
motorista c/ o sistema original do fabricante do chassi ou 
homologada pela fabrica p/ ar condicionado, ventilação, 
aquecedor e desembarcador p/ o compartimento do paciente 
original do fabricante do chasssi ou homologado pela fabrica 
um sist. De ar condicionado e ventilação, conforme o item 
5.12 da NBR 14.561. capacidade térmica do sist.. de ar 
condicionado do compartimento traseiro c/ no min. 30.000 
btus. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da 
maca. No salão  de atendimento, paralelamente a maca, um 
banco lateral escomoteavel, tipo baú. Maca retrátil ou bi – 
articulada, confeccionada em alumínio, c/ no mínimo 1800mm 
de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente 
em pelo menos 45 graus, e colchonete.  Garantia mínima de 
24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 
e AMD. Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando 
posicionar, de forma acessível e pratica, a maca, bancos, 
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento 
as vitimas. Pega – mão vertical, armário lado esquerdo,  
estrutura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ 
apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de 
vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por (cruz da 
vida e SUS)  e palavra (AMBULÂNCIA) no capô, laterais e 
vidros traseiros. 

   
188.000,00  

   
188.000,00  

 

004 001 UNID MARCA: FIAT MODELO: FIORINO 
FURGÃO: 1.4 – Ambulância simples 
remoção ambulância: Divisória em 
fibra de vidro separando os 
comprimentos com janela de 
comunicação; isolamento termo 
acústico em stiropor P2 de alta 
densidade revestimento interno em 
material lavável; piso em 
compensado naval de 15 mm, 
aproximadamente com revestimento 
em manta vinilica; vidros traseiros 
fixos opacos; janela na porta lateral 
com vidros deslizantes opacos. Maca 
em estrutura tubular fixa, com rodizio, 
colchonete e cintos de segurança; 
banco baú em fibra de vidro para 02 
(dois) acompanhantes com cinto de 
segurança suporte para soro/plasma; 
suporte para cilindro de oxigênio; 
cilindro  de oxigênio  de 07 litros, 

98.000,00 98.000,00 
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Valor total ganho pela: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, CNPJ: 
05.147.384/0001-93, no valor de R$591.900,00 (quinhentos e noventa e um mil e 
novecentos reais). 
 
 
Valor total da licitação foi de R$591.900,00 (quinhentos e noventa e um mil e 
novecentos reais). Adjudicando às empresas o objeto da Licitação e conquistando 
assim o direito de contratar com a Administração nos termos da proposta, sujeitando-se à 
penalidade prevista em Lei, caso se negue a cumprir as condições da proposta, de igual 
modo, fica no dever da administração a contratar o objeto licitado. 

 
 

 
Bannach/PA em 17 de julho de 2018 

                         
 
 

Advaldo Rodrigues da Silva 
Pregoeiro  

Portaria n.º023/2018 

monômetro mascara adulto e infantil 
régua tripla; lixeira inox armário 
confeccionado em compensado naval 
e revestimento em formica branca 
texturizada 01 (uma) luminária 
sinalizador acústico e visual com 
sirene eletrônica. 01 tom. Com 2 
rotativos em formato de barra; laudo 
de inspeção veicular grafismo padrão 
ambulância; 01 (uma) ambulância na 
traseira e outra no capo e 02 (duas) 
cruzes em cada lateral. 
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