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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 09/2021 

Processo nº 014/2021 

 

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto o registro 

de preços para 23 veículos tipo ambulância com tração traseira, para 14 municípios consorciados, 

conforme descritivas contidas do Anexo II - Termo de Referência,  HOMOLOGO todo o procedimento 

levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 03/2020, que elegeu vencedora do 

certame, pelo critério de menor preço, a(s) empresa(s) a seguir identificada(s), para a(s) qual(is) 

foram adjudicados os itens do objeto licitado a saber: 

Empresa: ASSIS DÍESEL DE VEÍCULOS LTDA., com CNPJ nº 44.485.670/0001-10, sito na Rodovia Raposo 

Tavares, km 446, no município de Assis-SP (CEP 19812-010): 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO UND QUANT. R$ UNIT R$ TOTAL 

1 

Veiculo Zero Km, Novo, Tipo Furgão, cor branca (solida), 

ano de Fabricação/Modelo 2021/2021 no minimo, com 

Tração Traseira, teto alto, para remoção simples, 

transformada em Ambulância de acordo com Termo de 

Referência. 

* Distância entre eixos de 3.665mm 

* Capacidade volumétrica 10,5 m3 

* Dimensões do veículo: Comprimento total 5.932mm , 

Altura total 2.667 mm e Largura com espelhos retrovisores 

2.345mm 

* Dimensões do compartimento de carga: Altura 2.009mm 

Comprimento 3.375mm, Largura 1.787mm 

* Tração traseira 4x2 

*  Motor OM+651 CDI (Proconve P-7), bi turbo, 04cilindros 

em linha, 2,2 litros, potência de 163 CV, torque de 36,4 

Kgfm/Nm, movido a óleo diesel 

* Câmbio manual de 06 marchas a frente e 01 a ré 

* Tanque de combustível com capacidade para 71 litros 

*  Pneus radiais sem câmara 225/75R16C 

* Segurança: freio hidráulico a disco em todas as rodas, 

com discos frontais autoventilados; exclusivo programa 

eletrônico de estabilidade ESP ADAPTATIVO 9i; sistema de 

antibloqueio de freios (ABS): evita travamento das rodas; 

sistema de controle de tração (ASR); evita que as rodas 

patinem; servofreio de emergência  (BAS): reconhece a 

velocidade de acionamento do freio e reduz a distancia 

de frenagem; distribuição eletrônica da força freanagem 

(EBD): ajusta a força de frenagem do veículo em situações 

criticas; assistente de vento lateral; Air-bag do motorista e 

acompanhante; assistente ativo de frenagem (ABA-Active 

brak Assist); assistente de partida em rampa; assistente de 

fadiga. 

* Equipamentos: direção elétrica; ar condicionado; vidros 

elétricos, espelho retrovisor elétrico com aquecimento; 

UND 23 208.750,00 4.801.250,00 

mailto:licita@civap.com.br
mailto:licita@civap.com.br


Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP 

Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005 
 CNPJ  nº 51.501.484/0001-93                                   E-mail licita@civap.com.br 

____________________________________________________________________________ 

 

 
CIVAP LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO 09-2021 

fechamento central das portas via controle remoto, 

volante com ajuste de altura e profundidade; faróis de 

neblina; luzes de circulação diurna; rádio AM/FM, 

bluetooth; keyless star; tacógrafo. 

MARCA: MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER FURGÃO 416, 

TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA. 

VALOR TOTAL 4.801.250,00 

 

 

Assis, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA  

PRESIDENTE DO CIVAP 
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