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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

E HOMOLOGAÇÃO 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 038/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS 

D’ÁGUA/MG. 

 

ADESÃO À ATA SRP 022/2021 – GAMELEIRA DE GOIAS-GO. 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2249/2021 - GAMELEIRA DE GOIAS-GO. 

 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2021 - GAMELEIRA DE GOIAS-GO. 

 

 

RATIFICO E HOMOLOGO o resultado do julgamento alusivo ao PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO 038/2021 do Município de Olhos D’Água/MG, alusivo à adesão à ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2021, formalizada no PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

2249/2021, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 022/2021 do 

MUNICÍPIO DE GAMELEIRA DE GOIAS-GO/MG, com a empresa HOPE COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 38.730.394/0001-06, para o fornecimento de um Veiculo  

Tipo  Ambulância,  com  no mínimo:-  Ano/Modelo  2021/2022,  Zero  km,  na  cor 

branca;  veículo  com  motorização  mínima  1.6;  total FLEX  (Gasolina  e  Etanol);  

Transmissão  manual  de  5 velocidades, pneus na  média  205/60 R15; Freios ABS; Ar  

Condicionado(Cabine  Motorista);  Banco  Motorista Regulagem  Altura;  Porta  

Traseira  dupla  assimétrica com  vidros  fixos;  retrovisor  com  comando  interno; 

Pintura  na  cor  original  do  veículo;  Divisória  em PRFV(Plástico  reforçado  com  

fibras  de  vidro)  com janela  corrediça  de  comunicação;  piso  traseiro  em PRFV, 

envolvendo todas as laterais da caçamba; Brakelight  na  porta  traseira  

esquerda;  janelas  laterais (direita/esquerda) com vidros corrediços  com película 

branca e três faixas lisas; ventilador e exaustor de teto com  cúpula  de  fibra  de  

vidro  com  acionamento interno  do  compartimento  do  paciente;  Maca  retrátil 

em  alumínio  tubular  padrão  SAMU;  Armário  com fechamento  frontal  com  

portas  corrediças  sobre  a cabine;  suporte  para  cilindro  de  oxigênio  de  7  lts  e 

cilindro de oxigênio de 7 lts com válvula e manômetro; luminária  fluorescente/LED  

com  interruptor  próprio; Suporte de Soro e Sangue; Sinalizador acústico e visual 

com  sirene  eletrônica  de  3  tons;  grafismo  composto de  cruzes  no  capo,  

laterais  e  vidro  traseiro  e “AMBULÂNCIA”  espalhada  no  capo;  garantia  de  no 

mínimo  1  ano,  sendo  o  primeiro  emplacamento  em nome do Município de 

Olhos D’Água,  e  demais  equipamentos  de  segurança  exigidos pelo DETRAN – 

MG, no valor total de R$149.500,00(cento e quarenta e nove mil e quinhentos 

reais), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,  como 

abaixo indicado: 
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DESCRIÇÃO DO ITEM 

UND. QTD. UNIT. 
MARCA/ 

MODELO 

Veiculo  Tipo  Ambulância,  com  no mínimo: Ano/Modelo  

2021/2022,  Zero  km,  na  cor branca;  veículo  com  motorização  

mínima  1.6;  total FLEX  (Gasolina  e  Etanol);  Transmissão  manual  

de  5 velocidades, pneus na  média  205/60 R15; Freios ABS; Ar  

Condicionado(Cabine  Motorista);  Banco  Motorista Regulagem  

Altura;  Porta  Traseira  dupla  assimétrica com  vidros  fixos;  retrovisor  

com  comando  interno; Pintura  na  cor  original  do  veículo;  

Divisória  em PRFV(Plástico  reforçado  com  fibras  de  vidro)  com 

janela  corrediça  de  comunicação;  piso  traseiro  em PRFV, 

envolvendo todas as laterais da caçamba; Brakelight  na  porta  

traseira  esquerda;  janelas  laterais (direita/esquerda) com vidros 

corrediços  com película branca e três faixas lisas; ventilador e 

exaustor de teto com  cúpula  de  fibra  de  vidro  com  

acionamento interno  do  compartimento  do  paciente;  Maca  

retrátil em  alumínio  tubular  padrão  SAMU;  Armário  com 

fechamento  frontal  com  portas  corrediças  sobre  a cabine;  

suporte  para  cilindro  de  oxigênio  de  7  lts  e cilindro de oxigênio 

de 7 lts com válvula e manômetro; luminária  fluorescente/LED  com  

interruptor  próprio; Suporte de Soro e Sangue; Sinalizador acústico e 

visual com  sirene  eletrônica  de  3  tons;  grafismo  composto de  

cruzes  no  capo,  laterais  e  vidro  traseiro  e “AMBULÂNCIA”  

espalhada  no  capo;  garantia  de  no mínimo  1  ano,  sendo  o  

primeiro  emplacamento  em nome do Município de Olhos D’Água,  

e  demais  equipamentos  de  segurança  exigidos pelo DETRAN – 

MG. 

UND. 01 149.500,00 
FIAT/TIPO : 

STRADA 

 

Olhos D’Água/MG, 17 de março de 2022. 

 

 

Rone Douglas Dias. 

Prefeito Municipal. 


