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Dependência: MUNICIPIO DE IPUEIRAS -MUNICIPIO DE IPUEIFUS -(CE) +\\\T̀
àí`

Rub'ica

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: 041/22-PE-FMS)

às 09:01 :45 horas do dia 22/07/2022 no endereço PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA
MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de lpuEIRAS -CE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
N° Processo: 041/22-PE-FMS -2022/041/22-PE que tem por objeto AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA TIPO 8, SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER

®

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1 ) -VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO 8

Especificação : Veículo Okm, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado

para ambulância de simples remoção TIPO 8 com os seguintes materiais e equipamentos
estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: ? Sinalizador óptico e acústico equipamento de
radiocomunicação fixo e móvel maca articulada e com rodas suporte para soro instalação de
rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua

com dupla saída oxigênio com régua tripla (a-alimentação do respirador b-fluxômetro e

umidificador de oxigênio e c -aspirador tipo Venturi) manômetro e fluxômetro com máscara
e chicote para oxigenação cilindro de oxigênio portátil com válvula maleta de urgência
contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas

®

orofaríngeas de tamanhos variados, Iuvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba,
esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas

estéreis,
Data-Hora
21/07/20221

VEICULOS

UINAS LTDA

21/07/2022 19:23:38:222 TERFm SANTA COMERCIO DE VEICULOS

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) -VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO 8

Especificação : Veículo Okm, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado

para ambulância de simples remoção TIPO 8 com os seguintes materiais e equipamentos
estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: ? Sinalizador Óptico e acústico equipamento de

radiocomunicação fixo e móvel maca articulada e com rodas suporte para soro instalação de
Z2l üfl 12IJ2:2
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rede de oxigênio com ciiindro, váivuia, manômetro em iocai de fácii visuaii2ã
com dupla ;aída oxigênio com régua tripla (a-alimentação do respirador b-'\{|uxÔ

±e££

umidificador de oxigênio e c -aspirador tipo Venturi) manômetro e fluxômetro cóifiiã.g©¥~çrgL+

..`

e chicote para oxigenação cilindro de oxigênio portátil com válvula maleta de urgência
contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas

orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba,
esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas

estéreis,
Data-Hora
Z2lorll2!02:2_0_ :21 :36:692 TERRA SANTA

Z2loJ12022_O_ :24:48:908

®

VEICULOS

OMERCI

DE VEICULOS LTDA

UINAS

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. ApÓs confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 22/07/2022, às 09:25:20 horas, no lote (1) -VEÍCULO AMBULÁNCIA TIPO 8

Especificação : Veículo Okm, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado

para ambulância de simples remoção TIPO 8 com os seguintes materiais e equipamentos
estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: ? Sinalizador Óptico e acústico equipamento de
radiocomunicação fixo e móvel maca articulada e com rodas suporte para soro instalação de
rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua

com dupla saída oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador b-fluxômetro e

umidificador de oxigênio e c -aspirador tipo Venturi) manômetro e fluxômetro com máscara
e chicote para oxigenação cilindro de oxigênio portátil com válvula maleta de urgência
contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas

orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba,
esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas
estéreis, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaop00003_multisalas-05. No dia 22/07/2022,
às 11 :39:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2022, às 11 :39:42 horas, no lote (1 ) -VEíCULO AMBULÂNCIA TIPO 8

Especificação : Veículo Okm, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado

para ambulância de simples remoção TIPO 8 com os seguintes materiais e equipamentos
estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: ? Sinalizador óptico e acústico equipamento de
radiocomunicação fixo e móvel maca articulada e com rodas suporte para soro instalação de
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rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualiz

com dupla saída oxigênio com régua tripla (a-alimentação do respirador bumidificàdor de oxigê-nio e c -aspir-ador tipo Venturi) manômetro e fluxômetro &,`8ffi
t\

e chicote para oxigenação cilindro de oxigênio portátil com válvula maleta de`.`

contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil`\,``câE

esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas

estéreis, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 22/07/2022, às 14:31 :51 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 22/07/2022, às 14:31 :51 horas, no lote (1) -VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO 8

Especificação : Veículo Okm, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado

®orofaríngeas
de tamanhos
variados,
luvas
descartáveis,
tesoura materiais
reta com
ponta romba,
para ambulância
de simples
remoção
TIPO
8 com os seguintes
e equipamentos
estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: ? Sinalizador Óptico e acústico equipamento de

radiocomunicação fixo e móvel maca articulada e com rodas suporte para soro instalação de
rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua

com dupla saída oxigênio com régua tripla (a-alimentação do respirador b-fluxômetro e

umidificador de oxigênio e c -aspirador tipo Venturi) manômetro e fluxômetro com máscara
e chicote para oxigenação cilindro de oxigênio portátil com válvula maleta de urgência
contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas

orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba,
esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas
estéreis, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

®
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para ambulância de simples remoção TIPO 8 com os seguintes materiais e equipamentos
estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: ? Sinalizador óptico e acústico equipamento de
radiocomunicação fixo e móvel maca articulada e com rodas suporte para soro instalação de
rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua

com dupla saída oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador b- fluxômetro e

umidificador de oxigênio e c -aspirador tipo Venturi) manômetro e fluxômetro com máscara
e chicote para oxigenação cilindro de oxigênio portátil com válvula maleta de urgência
contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas

orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba,
esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas
estéreis, - pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA com o valor R$ 275.000,00.
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gina 3 de 4

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoei
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo info`FmaTFg§

deta,hadassobreoandff:ffies%m&u"`

=#,

LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIFU

Membro Equipe Apoio

fi
Proponentes:

15.195.911/0001-99 TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

21.744.769/0001-94 WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA

z2lün 12!oz2.

Página 4 de 4

