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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INTENÇÃO DE ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS DE N°069/2020 

 
 

 

A Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG, através da Comissão Permanente 

de Licitação, torna pública a intenção de adesão à Ata de Registro de Preços de 

n° 069/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal Para o Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável do Norte de Minas – Codanorte, para aquisição de uma 

ambulância . 

 

 

 

 

 

Publicado em 25/03/2021 

 

 

No Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Orgânica Art.102. 

 

 

___________________________________ 

Cássia da Fonseca 

Presidente 
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ATA DA REUNIÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 051/2021, 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº069/2021. 

 

 

Ao(s) 25 dias do mês de Março, do ano de 2021, às 09:30 horas, com 

observância às disposições contidas na Lei de Licitações e Contratos e ao 

Decreto Municipal de n°005/2017, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação desta Prefeitura, com a finalidade de analisar a adesão do Município à 

ata de  Registro de preços nº069/2020, decorrente do Processo Licitatório 

nº030/2020, realizado pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável do Norte de Minas – Codanorte . Aberta a sessão, 

constatamos:  

 

1 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 01 do Decreto Municipal de nº 005/2017. 

 

2 – COMPROVAÇÃO DA VANTAGEM: COMPROVAÇÃO DA VANTAGEM: a 

adesão ao registro de preços para aquisição da ambulância trará vantagens ao 

Município tendo em vista que possibilitará rapidez e economia de escala na 

compra da mesma, visto que não será necessária abertura de processo 

licitatório e o volume de compras será muito maior face ao número de municípios 

consorciados. 

 

3 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Os preços constantes do registro de preços 

para aquisição da ambulância são compatíveis com os preços praticados em 

mercado, conforme pesquisa prévia de mercado e avaliação.  
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4- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO Os preços constantes do registro de preços 

para aquisição da ambulância são compatíveis com os preços praticados em 

mercado, conforme pesquisa prévia de mercado e avaliação:  

 

A Comissão decidiu recomendar a Adesão ao Registro de Preços nº069/2020, 

decorrente do Processo Licitatório nº030/2020, realizado pelo Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas 

– Codanorte. 

Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a reunião. 

 

 

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, 25 de março de 2021. 

 

Presidente:_______________________________________________________ 

 

Membros: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº051/2021, 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº069/2020. 
 
 Reconheço e RATIFICO a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº069/2020, decorrente do Processo Licitatório nº030/2020 realizado pelo 

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do 

Norte de Minas – Codanorte, para aquisição de uma ambulância , para atender a 

Secretaria de Saúde com fundamento na Lei 8666/93 e Decreto Municipal de 

n°005/2017, tendo em vista o constante do presente processo. 

 
CONTRATADA OBJETO VALOR R$ 

MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
EIRELI-EPP 
 

AMBULANCIA TIPO B 
Veículo furgão original de fábrica, 0 km, 
adap. p/ ambulância 
simples remoção, com cap. vol. não inferior a 
7 metros cúbicos no 
total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. 
do salão de atendo 
2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 
2019; al. int. mín. do 
salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado 
com todos os equip. 
de série não especificados e exigidos pelo 
contran; a estrutura da 
cabine e da carroceria será original, 
construída em aço. o painel 
elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 
12v (dc). as tomadas 
elétricas deverão manter uma dist. mín. de 
31 cm de qualquer 
tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De 
atend. deve ser de 2 
tipos: natural e artificial - deverá ser feita por 
no mín. 4 
luminárias, instaladas injetada em plástico 
em modelo led. a 
iluminação ext. deverá contar com holofote 
tipo farol articulado 
reg. manualmente na parte traseira da 
carroceria, c/ acionamento 
independente e foco direcional ajustável 
180o na vertical. Deverá 
possuir 1 sinalizador principal do tipo barra 
linear ou em formato 
de arco ou similar, com módulo único; 2 
sinalizadores na parte 
traseira da amb na cor vermelha, com freq. 
mín. de 90 flashes por 
minuto, quando acionado com lente injetada 
de policarbonato. 
podendo utilizar um dos conceitos de led. 
Sinalizador acústico c/ 
amplificador de pot. mínima de 100 w rms 
@13,8 vcc, mín. de 3 
tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de 

R$182.097,40 
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ganho e pressão 
sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; 
sist. Fixo de oxigênio 
(rede integrada): contendo1 cilindro de 
oxigênio de no mín. 16l. 
em suporte individual, com cintas reguláveis 
e mecanismo 
confiável resistente a vibrações, trepidações 
e/ou capotamentos, 
possibilitando receber cilindros de 
capacidade diferentes, 
equipado com válvula préregulada p/ 3,5 a 
4,0 kgf/cm2 e 
manômetro; na região da bancada, deverá 
existir uma régua e 
possuir: fluxômetro, umidificador p/ o2 e 
aspirador tipo venturi, c/ 
roscas padrão abnt. conexões in/out 
normatizadas pela abnt. a 
climatização do salão deverá permitir o 
resfr/aquec.. o compart. 
Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. 
original do fabricante 
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar 
condicionado, 
ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o 
compart. paciente, 
deverá ser fornecido original do fabricante do 
chassi ou 
homologado pela fábrica um sist. De ar 
condicionado, c/ 
aquecimento e ventilação tipo exaustão 
lateral nos termos do item 
5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica 
deverá ser com mín. 
de 26.000 btus e unidade condensadora de 
teto. maca retrátil, com 
no mín. 1.900 mm de compr., com a 
cabeceira voltada para frente; 
c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida 
de rodízios, 3 cintos 
de segurança fixos, que permitam perfeita 
segurança e desengate 
rápido. acompanham: colchonete. balaústre: 
deverá ter 2 pegamão 
no teto do salão de atendimento. ambos 
posicionados 
próximos às bordas da maca, sentido 
traseira-frente do veículo. 
confeccionado em alumínio de no mínimo 1 
polegada de 
 

 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, 25 de Março de 2021. 
 
 

Edson Sabino de Lima 
Prefeito Municipal 
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RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021, 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS DE N° 069/2020. 

 
 

 A Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 
051/2021, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº069/2020, na 
forma que segue:  
 
 
Contratante: Município de Lagoa Grande/MG. 
 
 
Contratado: MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP. 
 

 
Objeto: O Município de Lagoa Grande/MG, neste ato, adere ao Processo 
Licitatório nº 030/2021– Ata de Registro de Preço nº 069/2020, para a aquisição 
de uma ambulância, formalizada pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS – 
CODANORTE.   
 
Fundamento legal: Decreto Municipal de n°005/2017 e Lei 8666/93. 
 
 
Validade: 25/03/2021 a 25/03/2022. 
 
 
Despacho de Ratificação: Prefeito Municipal 
 
 
 
Publicado em 25/03/2021 
 

 
 

___________________________________ 

Cássia da Fonseca 
Presidente da Comissão 

 
 

 


