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QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00171.00/2015

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2016 2º CHAMADA

EMPRESA: NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVIÇOS – EIRELI

CNPJ: 19.275.849/0001-04

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

TELEFONE/FAX: (62) 3945-4237/99256-0602

E-MAIL:

REPRESENTANTE: JOSE LEONARDO PIMENTA DE REZENDE

CPF: 005.398.501-01

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VALOR TOTAL

1 UNIDADE 1 HYUNDAI/HR R$ 135.000,00 R$ 135.000,00

TOTAL 135.000,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O ITEM 01 ……………………...……………......… R$ R$ 135.000,00

(CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO PARA O ITEM 01 ……………………..……….…….......................................... R$ R$ 135.000,00

(CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO PARA OS ITEM 01 ……………………..…….……................................... R$ R$ 0,00

(ZERO REAL)

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

(ZERO POR CENTO)

MICHEL G. K. DE SOUSA

Equipe de apoio

AV. NAPOLI Nº 500, COND. PLAZA D'ORO OFFICE, SALA 1007-B, RESIDENCIAL 
ELDORADO, CEP. 74.367-640, GOIÂNIA/GO

leonardo@nrcomercial.com.br

MARCA/ 
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 
2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata 
metálico, fabricação nacional, cabine simples 
confeccionada em aço, com mínimo de dois 
acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, 
Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência 
igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) 
marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos 
os equipamentos de segurança exigido pelo 
Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú 
frigorificado conforme especificações: Carroceria 
frigorífica fechada tipo baú - com revestimento 
interno com painéis de fibra de vidro com 
acabamento liso, revestimento externo em 
alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as 
paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de 
espessura. Piso interno canelado para maior 
circulação do ar frio. Devera possuir um termostato 
para permitir a regulagem da temperatura entre 
+2ºC e +8ºC. Com porta lateral e traseira, a porta 
de acesso ao meio externo deve permitir abertura 
por dentro e por fora. Instalações elétricas internas 
com pontos de iluminação no teto para a câmara. 
Escada móvel retrátil no acesso da porta traseira. 
Sinalização externa com faixas refletoras de 
acordo com as normas do DENATRAN. 
Dimensões  mínimas da câmara fria de 3 metros 
de comprimento x 2,10 metros de altura e a largura 
de acordo com o padrão do chassi. Equipamento 
de refrigeração utilizando degelo automático, com 
controle e display para visualização da 
temperatura interna do baú no painel do veiculo 
podendo ser acionado diretamente pelo motor do 
veiculo e por corrente alternada (energia 
convencional) de 220/380 V (trifásico), com cabo 
para alimentação de no mínimo 10 m. Assistência 
técnica em todo o Brasil. O equipamento de 
refrigeração devera ter capacidade para manter as 
condições internas descritas com temperatura 
externa de até 43ºC sob plena insolação, 
infiltração de ar externo considerando a media de 
uma abertura de porta por uma hora, circulação de 
um homem durante 10 minutos a cada hora, 
cargas de iluminação e ventiladores. O produto e 
colocado na câmara já refrigerado dentro de caixas 
térmicas de poliestireno expandido (isopor) e/ou 
caixas térmicas de polietileno ou PVC, portanto o 
trabalho do equipamento de refrigeração será 
também de absorver a carga térmica desses 
materiais e manter a temperatura recomendada, 
plotagem nas laterais e fundo do baú, com 
resolução de foto  conforme arte enviado pelo 
comprador. Todo equipamento, assim como o baú 
frigorífico, deve vir acompanhado do “MANUAL DE 
INSTRUCOES” fixado em local visível e seguro 
contendo:
- Procedimentos para acionamento da garantia 
e/ou assistência técnica.
- Relação de oficinas de assistência técnica 
autorizada no Estado que atendam o caminhão 
baú refrigerado.
GARANTIA
Um ano contra defeitos de fabricação e oxidação. 
A partir da data de entrega definitiva do caminhão 
frigorífico. Com licenciamento e emplacamento em 
nome do Município de Porto Velho e garantia 
mínima de 01 ano. Frete incluso até o local 
especificado para a entrega.

Porto Velho - RO 29 de novembro de 2016.

mailto:leonardo@nrcomercial.com.br


ECONOMICIDADE

RELATÓRIO DE ECONOMICIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00171.00/2015

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2016 2º CHAMADA

OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA/MODELO VALOR TOTAL

1 UNIDADE 1 HYUNDAI/HR R$ 135.000,00 R$ 135.000,00

TOTAL R$ 135.000,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ………….…………….......................................………..…R$ R$ 135.000,00

(CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

VALOR TOTAL A SER  CONTRATADO …………………………………...........................……...................……………R$ R$ 135.000,00

(CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ………………………………...........................…..................……………R$  R$ 0,00

(ZERO REAL)

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

(ZERO POR CENTO)

MICHEL G. K. DE SOUSA
 

Equipe de apoio

Porto Velho - RO 29 de novembro de 2016.

AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO “CAMINHÃO” EQUIPADO COM BAÚ REFRIGERADO PARA 
TRANSPORTE DE IMUNOBIOLÓGICOS (VACINAS), OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO DOS DIVERSOS 
IMUNOBIOLÓGICOS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 
GARANTINDO 100% DA QUALIDADE DESSES IMUNOBIOLÓGICOS, NO QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

VALOR 
UNITARIO

Veiculo - tipo caminhão, zero km, 
ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor 
branca ou prata metálico, fabricação 
nacional, cabine simples confeccionada em 
aço, com mínimo de dois acentos, ar-
condicionado, direção hidráulica, Vidros 
elétricos, motor a óleo diesel com potência 
igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 
(cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, 
dotado de todos os equipamentos de 
segurança exigido pelo Código Nacional de 
Trânsito e adaptado com baú frigorificado 
conforme especificações: Carroceria 
frigorífica fechada tipo baú - com 
revestimento interno com painéis de fibra 
de vidro com acabamento liso, revestimento 
externo em alumínio frisado, com 
poliuretano injetado entre as paredes 
interna e externa de no mínimo 10 cm de 
espessura. Piso interno canelado para 
maior circulação do ar frio. Devera possuir 
um termostato para permitir a regulagem da 
temperatura entre +2ºC e +8ºC. Com porta 
lateral e traseira, a porta de acesso ao meio 
externo deve permitir abertura por dentro e 
por fora. Instalações elétricas internas com 
pontos de iluminação no teto para a 
câmara. Escada móvel retrátil no acesso da 
porta traseira. Sinalização externa com 
faixas refletoras de acordo com as normas 
do DENATRAN. Dimensões  mínimas da 
câmara fria de 3 metros de comprimento x 
2,10 metros de altura e a largura de acordo 
com o padrão do chassi. Equipamento de 
refrigeração utilizando degelo automático, 
com controle e display para visualização da 
temperatura interna do baú no painel do 
veiculo podendo ser acionado diretamente 
pelo motor do veiculo e por corrente 
alternada (energia convencional) de 
220/380 V (trifásico), com cabo para 
alimentação de no mínimo 10 m. 
Assistência técnica em todo o Brasil. O 
equipamento de refrigeração devera ter 
capacidade para manter as condições 
internas descritas com temperatura externa 
de até 43ºC sob plena insolação, infiltração 
de ar externo considerando a media de uma 
abertura de porta por uma hora, circulação 
de um homem durante 10 minutos a cada 
hora, cargas de iluminação e ventiladores. 
O produto e colocado na câmara já 
refrigerado dentro de caixas térmicas de 
poliestireno expandido (isopor) e/ou caixas 
térmicas de polietileno ou PVC, portanto o 
trabalho do equipamento de refrigeração 
será também de absorver a carga térmica 
desses materiais e manter a temperatura 
recomendada, plotagem nas laterais e 
fundo do baú, com resolução de foto  
conforme arte enviado pelo comprador. 
Todo equipamento, assim como o baú 
frigorífico, deve vir acompanhado do 
“MANUAL DE INSTRUCOES” fixado em 
local visível e seguro contendo:
- Procedimentos para acionamento da 
garantia e/ou assistência técnica.
- Relação de oficinas de assistência técnica 
autorizada no Estado que atendam o 
caminhão baú refrigerado.
GARANTIA
Um ano contra defeitos de fabricação e 
oxidação. A partir da data de entrega 
definitiva do caminhão frigorífico. Com 
licenciamento e emplacamento em nome 
do Município de Porto Velho e garantia 
mínima de 01 ano. Frete incluso até o local 
especificado para a entrega.
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