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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA 
Registro de Preços Eletrônico - SRP037/2021 

Resultado da Homologação 
item 0001 

Descrição ESPECiFICACÕES TÉCNICAS. 
Veiculo troo pick-up cabine &imoles. c/ tração 4x4, zero km. AlpBag pr os ocupantes da cedue, Freio ci (A ES, nas quatro rodas. 
modelo do ano da contrataçMó ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ bati de aluminio 
adaptado c/ portos traseiras, Cl capacidade mia de carga 1 000 kg Motor, Potência min 100 cv, c/ todos os equipamentos de sêrte não 
especificados e exigidos peio CONTRANL Snorkel R/captação do ar ne admissão do motor e diferencial: Capacidade volumétrica não 
Inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist Elétrico- Original do VA/%1111,, cl montagem de bateria adicional min 100A Independente da 
potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120Alrivecsot de corrente continua (12V) pr 
alternada (110V c/ capacidade Min de 1 000W de potência máx continua, c/ onda senddal pura Painel elétrico 'interno min de uma 
régua integrada c/ no VII 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P, T) de 110 Vca 002 p112 V (potência más de 120 W), interruptores c/ 
teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinatilador F:ontal Secundário, barra linear frontal o velai() seta embutido no 
defletor frontal, {)2 ,sknalizndores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vemeha  c/ t0nsão deftgoalho de 12 
Voe e consumo roi:ninai Trào de 1,Q5 por sinailzador.02Sinairzadores na parte traseira na cor vermelha. c/ frequênda rrin.de 9.0 flashes 
por minuto, operando mesmo cPas portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinailzação de emergência no trânsito. 
quando acionado, c/lente -injetada de policarbonato, resistente a impeetoo e descolonzação c/ tratamento UV Fornece laudo que 
comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Sodety of Automotiva Engineers). no que se refere aos ensaios contra 
vibração, umidade, poetfá,zorrosão, deformação e traseiros. Sinalização actistica c/ amplificador de potência min de 1,3O 
©13,8 Vcc. min de 03 tons 

-Quantidade- 2 

•Voireade de Fornecimento:. UnTdade 

Valor Referência 309,166,66 

Valor Final 295,00900 

Valor Total 590,000,00 

Situação- Homologado em 17/12/2021 09'43:47 Por CLAUDIO RODRIGUES E SCÔRCIO 

Nome da Empresa: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Modelo Hllux 2.8 TDI CS SRV 4x4 2021/2021 

CLAUDIO RODRIGUES E.SCCIRCIO 

Autondade Competente 

p:Érwf A autenticidade do documento pode ser verificada no site rittps://validaarquivo.ponaluewmpraspublicas.corn br 
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