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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00422/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 030/2019

EMPRESA: CKS COMERCIO DE VEÍCULOS DE 2019

CNPJ: 30.330.883/0001-69

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: 71 3901 – 1141

E-MAIL:

REPRESENTANTE: SARA VIANNA FREITAS

CPF: 033.221.275-08

LOTE

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

UND 2 R$ 159.350,00 R$ 318.700,00

VALOR TOTAL R$ 318.700,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 399.703,70

TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....................................................................................R$ R$ 318.700,00

TREZENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................................................................R$ R$ 81.003,70

OITENTA E UM MIL, TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 20,27%

VINTE VIRGULA VINTE E SETE PORCENTO

                                                  Porto Velho – RO, 23 de abril de 2019

                          LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

                         MEMBRO EQUIPE DE PREGÕES – SML

AV . LUIS VIANA FILHO Nº 6462 - CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE, EDIF. WALL STREET 
WEST – BLOCO B SALA 621 – PARALELA - SALVADOR – BAHIA 

comercial@cksgrupo.com.br

VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO KM, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA TIPO (A), DE SIMPLES REMOÇÃO, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, na cor branca, fabricação Nacional, com as seguintes 
especificações:
Características do Veículo: Veículo tipo pick-up cabine simples, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras    . C/ capacidade mín de carga 1.000 kg; Motorização de no mínimo 2400 cm³ movido a diesel; 
Tração: 4x4; Rodas com aro 16”; Potência Mínima de 160 cv, Câmbio Manual com (05) cinco velocidades para frente e (01) uma para trás; Tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros, freios ABS nas 4 rodas, 
Direção Hidráulica, bancos revestidos em tecido ou couro, tapetes emborrachados, com ar condicionado quente e frio, vidros e travas elétricos, airbag duplo, som com leitor de pendrive, Farol de neblina, Protetor de 
Carter e Insufilm e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.

 
Dimensões do chassi:
Comprimento total mínimo = 5.000 mm;Distância mínima entre eixos = 3.000 mm;Largura externa mínima = 1.750 mm;Largura externa máxima = 2.300 mm;
Características da capota para ambulância: Isolamento Termo-acústico, revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, piso antiderrapante de alta resistência em fibra de vidro. Sistema elétrico: Toda 
a fiação deve ser protegida e deve conter no mínimo iluminação em LED 12 v, 02 tomadas internas 2P+T 110 VCA, 01 farol de embarque sobre a porta traseira, inversor de voltagem 400 watts e 02 tomadas 12 Vcc. Sinalização: 
sinalização em barra com sirene eletrônica em 1 tom, luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 de cada lado e 02 na traseira. Com alarme de ré. Maca: maca retrátil em alumínio de no mínimo 1,90 m, 
com colchonete e cinto de segurança, articulada com pernas retráteis rodas, rodízios, encosto reclinável e prancha de resgate em polietileno. Bancos: banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) ocupantes com cintos 
individuais, possuindo assento e encosta estofado, com revestimento na cor azul claro, estofamento em courvim de alta resistência. Oxigenoterapia: suporte para fixação de um cilindro de oxigênio de 1 m³/ 7 litros,régua 
de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro, aspirador e umidificador, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização. Vidros: Janela lateral corrediça com película opaca, vidro nas tampas traseiras 
com serigrafia e película opaca, janela de comunicação entre o motorista e paciente. Ar Condicionado: Ar Condicionado no compartimento do paciente. Instalação de 01 ventilador/ exaustor. Armário: Armário para guarda de 
insumos médico-hospitalares na lateral, em fibra de vidro, localizado na região superior (lado esquerdo). Pintura externa da cor do veículo, balustre fixado no teto, instalação de 01 suporte para soro e plasma no 
balustre, reforço em alumínio no piso, embaixo das rodas da maca. Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruz da vida, palavra ambulância no capô e brasão da Prefeitura de Porto velho, 
conforme ilustração (anexo III do Termo de Referência).

EMPLACAMENTO DO VEÍCULO:
O veículo deverá ser entregue já emplacado em nome da SEMUSA, no local conforme subitem 3.1.1 devidamente registrado no DETRAN da cidade de Porto Velho. A placa do veículo deverá conter as seguintes características: 
placas de fundo cor branco, conforme item I do §2º do Art. 1º da Resolução nº 231 de 15 de março de 2007 do CONTRAN. Qualquer despesa com o emplacamento do veículo será responsabilidade da Contratada.
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