Página 1

Diário Oficial Eletrónico Edição n° 36/2022

Publicação: 29/04/2022

Edição 36/2022 Lago Verde - MA, 29/04/2022

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
Verde poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz
Almeida
Endereço: Av. Vereador Osmar Rodrigues
Lima, 1002
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

neste município, mediante o regime de MENOR
PREÇO POR LOTES, Este Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados no endereço
supracitado, de segunda a sexta feira, no horário das
08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados
gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor
de licitações. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço e via e-mail: pmlv.cpl@hotmail.com, LAGO
VERDE – MA, 29 de abril de 2022. JAILSON DE
ARAUJO. Presidente da CPL/PMLV.

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09

EXTRATO DA ATA SRP
013-2022/PMLV/MA
REF.: ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 013/2022 PREGÃO
ELETRÔNICO N.° 013/2022 –
CPL/PMLV
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.° 010303/2022
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
OBJETO: registro de preços para
aquisição de veiculos novos para
as secretarias municipais de Lago
Verde/MA.

Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL/PMLV. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com
sede na Av. ver. Osmar, 1002, Centro, Lago Verde,
Estado do Maranhão, torna público que, realizara às
09:00h (nove horas) do dia 20 de maio de 2022, a
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do
tipo menor preço por lote, sob o regime de execução
por empreitada global, O objeto desta licitação é a
Contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para Construção de 05 (cinco) Unidades
Escolares nos Povoados: Vila João Alberto (01
Unidade Escolar), Juçaral (01 Unidade Escolar), Lago
Limpo (01 Unidade Escolar), Morada Nova (01
Unidade Escolar) e Tatajuba (01 Unidade Escolar),

EMPRESA BENEFICIÁRIA:
RAZÃO SOCIAL: P G AGUIAR VIEIRA
NOME FANTASIA: EMPORIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 27.967.465/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 125307918
SEDE: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA 65309-899, SANTA INÊS-MA
TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319
ÍTEM DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS
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UND QUANT

Veículo automotor de passeio 0KM. Especificações
Técnicas: Motorização 1.0, combustível FLEX
(álcool/gasolina), câmbio manual de 5 marchas,
UND
tração dianteira, direção elétrica e arcondicionado. Ano corrente ou superior. Cor
Branco.
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2022/2022
BRASILEIRA
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P R E Ç O
PREÇO TOTAL
UNITÁRIO

92.500,00

370.000,00
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Veículo automotor 0KM, tipo PICKUP.
Especificações Técnicas: câmbio manual, cabine
dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4,
combustível FLEX, ar-condicionado, barra de
proteção nas portas, cintos de segurança retráteis
de 3 pontos com regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de estabilidade,
controle de tração, airbag duplo (motorista e
passageiros) e abs com ebd, ganchos para UND
amarração de carga na caçamba, volante com
regulagem de altura, grade de proteção no vidro
traseiro, cilindrada mínima total (cc): 1350,
capacidade mínima da caçamba (litros): 830,
capacidade mínima do tanque de combustíveis
(litros): 48. Dimensões mínimas: comprimento do
veículo (mm): 4.400; largura do veículo (mm):
1.720. Altura do veículo (mm): 1.550.
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Veículo automotor 0KM, tipo PICKUP.
Especificações Técnicas: câmbio manual, cabine
dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4,
combustível FLEX, ar-condicionado, barra de
proteção nas portas, cintos de segurança retráteis
de 3 pontos com regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de estabilidade,
controle de tração, airbag duplo (motorista e
passageiros) e abs com ebd, ganchos para
amarração de carga na caçamba, volante com
regulagem de altura, grade de proteção no vidro
traseiro, cilindrada mínima total (cc): 1350,
capacidade mínima da caçamba (litros): 830,
capacidade mínima do tanque de combustíveis
(litros): 48. Dimensões mínimas: comprimento do
veículo (mm): 4.400; largura do veículo (mm):
1.720. Altura do veículo (mm): 1.550. Veículo
automotor adaptado, CARACTERIZADO
(ostensivo), com sinalizador acústico visual,
terminal móvel digital e grafismo, modificado para
policiamento ostensivo, rádio AM/FM com player
UND
de CD e entrada de USB, ou multimídia, adesivado
com características de identificação a serem
determinado pelo órgão. Grafismo: Adesivaç4ão
por completo dos veículos. EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: Conjunto
sinalizador acústico visual. Lanterna central com
lâmpadas direcionais no teto do veículo, localizado
entre os bancos dianteiros e traseiros, caso não
seja de linha de produção normal; Rádio
transceptor VHF/FM, móvel instalado no painel de
instrumento da viatura, no local destinado ao
rádio AM/FM. A antena do rádio deverá ser fixada
ao centro do teto da viatura de forma que a
guarnição de vedação tenha o assentamento total;
Rádio transceptor VHF/FM, móvel, com uma
segunda caixa de som, instalada no teto do
veículo, voltada para os ocupantes do carro. Rádio
Móvel: com software de programação e cabo de
programação do rádio móvel, com todos os
acessórios exigidos pelo CONTRAN. Película de
proteção solar (insulfilme) conforme legislação.
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FIAT
STRADA
CD 1.4
2022/2022
BRASILEIRA

129.500,00

4

144.500,00

578.000,00

4

VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN 0KM.
Especificações Técnicas: cor branca, com as
seguintes características mínimas: tipo de
combustível: diesel; ar condicionado completo no
veículo (cabine do motorista e salão dos
passageiros); vidros e travas elétricas;
retrovisores elétricos; radio com entrada usb e
bluetooth; sistema de controle de óleo; portas
traseiras com janelas de vidro e abertura 180º;
com insulfilmes nos vidros laterais e traseiros,
freios a disco nas 4 rodas com abs; direção
hidráulica; inviolabilidade do acesso ao tanque de
combustível; rodas em aço aro 16'; corrente de
distribuição no motor; caixa de câmbio de 6
marchas no painel; indicador de mudança de UND
marcha; tanque de combustível de no mínimo 100
litros; iluminação interna; faixas refletivas;
isolamento termo acústico teto e laterais;
tacógrafo; extintor de incêndio; duto de ar
condicionado completo no veículo cabine do
motorista e salão dos passageiros; bancos
reclináveis com até 3 posições; cortinas com saída
emergência; redinha para banco em todos os
bancos; 4 alto falante 6'; 2 alto falantes de 6x9;
com capacidade para 16 pessoas (15 passageiros e
o motorista);potência mínima de 130 cv a 3.500
rpm; torque 31,7 kgfm a 1.500 rpm; motor de 4
cilindros, 16 válvulas, resfriado a água; tração
dianteira; 3ª luz.
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RENAULT
MASTER
L1H1
2022/2022
BRASILEIRA

319.000,00

1.276.000,00

5

Veículo automotor TIPO VAN. Especificação
Técnica: Veículo automotor tipo VAN 4x2, para
transporte de pessoas com capacidade total
mínimo: 11 lugares (10 passageiros + 1
motorista), veículo zero quilometro, Potência
Mínima de 110CV, motor diesel turbo 2.2, versão
de 143 cv a 3.800 rpm e 33,7 kgfm a 1.200 rpm
UND
Câmbio manual de 5 ou 6 marchas à frente e 1 à
ré; Direção Hidráulica; O propulsor conta com
injeção Common Rail, reversão catalítica seletiva
com Arla 32, intercooler, entre outros. Ar
condicionado completo do veículo na cabine e
salão de passageiros, com comando digital; Som
com CD,MP3 e BLUETOOTH.
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P E U G E O T
EXPERT
279.500,00
2022/2022
BRASILEIRA

559.000,00
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Veículo automotor tipo micro-ônibus para 21
passageiros. Especificação técnica - Veículo novo,
zero Km; ano/modelo 2021 ou superior (o
ano/modelo deve corresponder, no mínimo, à data
da emissão da nota fiscal); Cor Branca;
Capacidade mínima de 21 ocupantes sentados +
motorista; Tipo Combustível: Diesel; motorização
com potência mínima de 147 cv, injeção
UND
eletrônica; mínimo de 05 marchas a frente e 01 à
ré; ar-condicionado completo no veículo (cabine do
motorista e salão dos passageiros); direção
hidráulica ou elétrica; Janelas com vidros fumês
móveis com guarnição; Sistema de freios ABS;
poltronas modelo rodoviária reclinável; Cinto de
segurança abdominal para todas as poltronas;
inclusos itens de segurança e bagageiro.

1

MERCEDES
BENZ
SPRINTER
MINIBUS
2022/2022

409.000,00

409.000,00
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Veículo automotor tipo ônibus para 26
passageiros.
Especificação
Técnica:
características mínimas ano/modelo 2021 ou
superior (o ano/modelo deve corresponder, no
mínimo, à data da emissão da nota fiscal); carro
completo carroceria e chassi integrado;
capacidade de no mínimo 26 passageiros +
motorista; ar condicionado completo do veículo
(cabine do motorista e salão dos passageiros);
defroster com ventilação no painel; poltronas
individuais com cinto abdominal para todos os
passageiros; largura das poltronas de no mínimo
860mm; assoalho antiderrapante; porta pacotes
interno para armazenamento de mochilas; janelas
laterais com dois móveis e cortinas em todas as UND
janelas; acesso ao posto do motorista facilitado
pelo rebaixamento do capô do motor; direção
hidráulica ou elétrica; porta com acionamento a ar
externo e interno; motor com potência de no
mínimo 152 cv; injeção eletrônica common rail ou
injeção eletrônica direta (dtc); computador de
bordo; rodado duplo na traseira; sistema de
bateria de 24 volts composto por duas baterias;
rádio am/fm/mp3/usb instalado; câmera de ré,
sirene de ré e retrovisores de manobra;
identificação padrão escolar nas laterais e
traseira; tanque de combustível com capacidade
mínima de 150 litros de diesel; combustível diesel
s-10 tanque com reservatório de ureia.

2

VOLARE
ATTACK 8M
ESCOLAR
4x4
2021/2022
BRASILEIRA

619.000,00

1.238.000,00
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Veículo automotor tipo ônibus escolar.
Especificação Técnica: com comprimento total
máximo de 11.000mm, capacidade de carga útil
líquida de no mínimo 4.000kg, comportando
UND
transportar 44 (quarenta e quatro) passageiros
adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove)
estudantes sentados, potência mínima 130cv,
movido a diesel.

2

VOLARE
ATTACK 8L
ESCOLAR
4x4
2021/2022
BRASILEIRA

849.000,00

1.698.000,00
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Veículo automotor tipo: veículo ambulância UTI.
Especificação Técnica: tipo de carroceria: furgão
novo 0km. Ano/modelo mínimo: 2021/2021 ou
superior. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento:
5,90 metros. Carga útil: 1.500 kg. Teto alto.
Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv
com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente
e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e altofalantes. Rádio com am/fm, leitor mp3, entrada
usb. Retrovisores externos elétricos. airbag duplo
(motorista e passageiro). Barra de proteção nas
portas. Cintos de segurança dianteiros laterais
retrateis de 3 pontos com regulagem de altura.
Direção hidráulica. Iluminação no compartimento
de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado
e pneus 16 polegadas. Tomada 12v. combustível:
diesel. Tanque de combustível com reversa: 80
litros. Freios: dianteiro: disco ventilado; traseiro:
disco; com sistema abs. ar-condicionado no veículo
completo (cabine do motorista e compartimento
do paciente). Brake light. Faróis de neblina.
Travas elétricas. Vidros dianteiros elétricos. Banco
do motorista com regulagem de altura. Películas
protetoras (insulfilme) nos vidros seguindo
legislação em vigor. Transformação em
ambulância uti – tipo b. certificado de adequação à
legislação de trânsito. AMBULÂNCIA: janela
colada com vidro de correr opacados na porta
lateral; Vidros opacados nas portas traseiras;
Passagem de comunicação entre cabine e
ambulatório, confeccionada em chapa de
compensado naval revestida em fórmica
texturizada; Revestimento interno das laterais,
caixas de roda e teto em plástico ABS; Piso
revestido em lençol de PVC de alta resistência;
Isolação termo acústica em poliestireno
UND
expandido; Banco do médico tipo poltrona com
encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório
e com cinto de segurança abdominal, instalado na
cabeceira da maca; 01 (uma) maca com pés
retráteis em alumínio com colchonete, cintos de
segurança e sistema de travamento; Proteção em
aço inox nas áreas de descanso das rodas da
maca; Mobiliário interno na lateral esquerda do
salão composto de balcão com local para
acondicionamento dos equipamentos médicos,
prancha de remoção, bateria auxiliar e inversor;
Armário para 02 cilindros de oxigênio; Armário
superior ocupando toda extensão da lateral dotado
de portas corrediças em acrílico transparentes;
Torre entre armário superior e balcão composto
por 02 nichos com leve inclinação para alocar
maletas; todos os móveis são confeccionados em
chapa de compensado naval e revestido em
fórmica texturizada e sem quinas vivas, 01 banco
tipo baú para três lugares com cintos de
segurança, na lateral direita do ambulatório, para
guarda de material de salvamento; Porta lixeira;
Régua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro,
com máscara nebulizador, aspirador e
umidificador; suporte duplo para cilindros; 01
Cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e
manómetro; Pega mão fixado no teto, em perfil
tubular revestido em PVC; suporte para soro e
plasma acoplado pega mão; Sinalizador tipo barra
com Leds de alto brilho, sirene eletrônica (IOOW)
de quatro tons e megafone; 06 (seis) sinalizadores
pulsantes nas laterais de Leds na cor vermelha; 02
(dois) sinalizadores pulsantes na traseira de Leds
na cor vermelha; Farol de embarque traseiro; 05
(cinco) luminárias internas de Leds de dupla
intensidade instaladas no teto.

2

RENAULT
MASTER
L2H2
2022/2022
BRASILEIRA

519.000,00

1.038.000,00

518.000,00
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Veículo automotor tipo ambulância simples de
remoção. Especificação Técnica: Veículo
ambulância adaptada simples remoção (tipo A) veículo utilitário cabine simples tração dianteira,
(ambulância de simples remoção): zero quilômetro
(modelo e fabricação do ano); combustível:
gasolina, direção hidráulica, ar condicionado
completo no veículo (cabine do motorista e
compartimento do paciente), potência mínima
abtn de 88 cv. protetor de cárter. Equipada como
ambulância simples remoção, baú na cor branca,
vidros vigia na porta traseira, temperado com
adesivo branco; janelas com vidros opaco na
lateral direita; revestimento interno na cor branca,
01 maca com pés retrateis em alumínio sobre
rodízios giratórios, cabeceira móveis com três
regulagens de altura, colchonete de espuma de
poliuretano com revestimento em courvim
automotivo, dois cintos de imobilização do
paciente e sistema de fixação ao assoalho tipo
trava engate rápido; banco tipo baú, para três
ocupantes com cintos de segurança abdominais , UND
almofada de encosto e assento, instalada na lateral
esquerda do ambulatório; suporte para cilindro de
oxigênio; cilindro de oxigênio de 03 litros com
manômetro; régua tripla de oxigênio, composta de
frasco de aspiração, frasco de umidificação e
fluxograma; suporte para soro e sangue; pega mão
fixado no teto em perfil tubular de alumínio 01
sinalizador visual tipo barra, com módulos
vermelhos e elemento refletivo rotativo, composto
de sirene de um tom; 01 luminária redonda com
lâmpadas halógenas instalada no teto com
interruptor na traseira do ambulatório; cabos
elétricos
superdimensionados,“antichamas”,
norma abnt; adesivos em vinil vermelho
“ambulância” invertido na dianteira, calefação de
todas as arestas do piso e revestimento com sealer
de calefação de todas as arestas do piso e
revestimento com sealer de poliuretano; ar
condicionado completo no veículo em todos os
repartimentos; licenciamento e emplacamento e
demais itens exigidos por lei.
Veículo automotor tipo ambulância simples de
remoção. Especificação Técnica: Veículo tipo pickup cabine simples, c/ tração 4x4, combustível
diesel, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine,
Freio c/ (ABS.) nas quatro rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior, adaptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO,
implementado c/ baú de alumínio adaptado c/
portas traseiras. C/ capacidade mín. de carga
1.000 kg. Motor; Potência mín. 100 cv; c/ todos os
equipamentos de série não especificados e
exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do
ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade
volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no
total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/
montagem de bateria adicional mín. 100A.
Independente da potência necessária do
alternador, não serão admitidos alternadores
menores que 120 A. Inversor de corrente contínua
(12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín. de
1.000W de potência máx. contínua, c/ onda
senoidal pura. Painel elétrico interno mín. de uma
régua integrada c/ no mín. 04 tomadas, sendo 02
tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V
(potência máx. de 120 W), interruptores c/ teclas
do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.
Sinalizador Frontal Secundário: barra linear
frontal o veículo semi embutido no defletor frontal,
02 sinalizadores a LEDs em cada lado da
carenagem frontal da ambulância na cor vermelha
c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo
nominal máx. de 1,0A por sinalizador.02
Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín. de 90 flashes por minuto,
operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e
permitindo a visualização da sinalização de
emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente
injetada de policarbonato, resistente a impactos e UND
descolorização c/ tratamento UV. Sinalização
acústica c/ amplificador de potência mín. de 100
W RMS @13,8 Vcc, mín. de 03 tons distintos,
sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão
sonora a 01 metro no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist.
fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo
proporcionada por janelas e ar condicionado na
cabine do motorista e compartimento do paciente.
Compartimento do motorista c/ o sist. original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/
ar condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. P/ o compartimento do paciente
original do fabricante do chassi ou homologado
pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.
Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado
do Compartimento traseiro c/ no mín. 30.000
BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da
cabeceira da maca. No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral
escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou
biarticulada, confeccionada em duralumínio; c/ no
mín. 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de
elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete. Design Interno: Dimensiona o
espaço interno da ambulância, visando posicionar,
de forma acessível e prática, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre
vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar
no embarque, c/ acabamento na cor amarela.
Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/
acomodação de equipamentos, p/ apoio de
equipamentos e medicamentos; Fornecimento de
vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por
(cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no
capô, laterais e vidros traseiros.
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Gerenciadora
PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
P G Aguiar vieira
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598.000,00
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EXTRATO DA ATA SRP 013-2022/PMLV/MA
REF.: ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 013/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO N° 013/2022 –
CPL/PMLV.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 010303/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
OBJETO: registro de preços para
aquisição de veículos novos para as
secretarias municipais de Lago
Verde/MA.
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9.560.000,00

EMPRESA BENEFICIÁRIA:
RAZÃO SOCIAL: P G AGUIAR VIEIRA
NOME FANTASIA: EMPORIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 27.967.465/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 125307918
SEDE: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA 65309-899, SANTA INÊS-MA
TELEFONE/WhatsApp: (91)99372-9319
P R E Ç O
ÍTEM DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS
UND QUANT MARCA
PREÇO TOTAL
UNITÁRIO
Veículo automotor de passeio 0KM.
Especificações
Técnicas:
RENAULT
Motorização 1.0, combustível FLEX
KIWD 1.0
1
(álcool/gasolina), câmbio manual de UND 4
92.500,00 370.000,00
2022/2022
5 marchas, tração dianteira, direção
BRASILEIRA
elétrica e ar-condicionado. Ano
corrente ou superior. Cor Branco.
Veículo automotor 0KM, tipo
PICKUP. Especificações Técnicas:
câmbio manual, cabine dupla com 4
portas, motor no mínimo 1.4,
combustível FLEX, ar-condicionado,
barra de proteção nas portas, cintos
de segurança retráteis de 3 pontos
com regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de
estabilidade, controle de tração,
FIAT
airbag duplo (motorista e
STRADA
passageiros) e abs com ebd, ganchos
2
UND 4
CD 1.4
129.500,00 518.000,00
para amarração de carga na
2022/2022
caçamba, volante com regulagem de
BRASILEIRA
altura, grade de proteção no vidro
traseiro, cilindrada mínima total
(cc): 1350, capacidade mínima da
caçamba (litros): 830, capacidade
mínima do tanque de combustíveis
(litros): 48. Dimensões mínimas:
comprimento do veículo (mm):
4.400; largura do veículo (mm):
1.720. Altura do veículo (mm):
1.550.

Lago Verde - Maranhão, 29 de Abril de
2022, Atenciosamente.
LUANA SILVA CAJADO CASTRO
Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA, Av. Vereador Osmar Rodrigues Lima, 1002, Prefeito Alex Cruz Almeida
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Veículo automotor 0KM, tipo
PICKUP. Especificações Técnicas:
câmbio manual, cabine dupla com 4
portas, motor no mínimo 1.4,
combustível FLEX, ar-condicionado,
barra de proteção nas portas, cintos
de segurança retráteis de 3 pontos
com regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de
estabilidade, controle de tração,
airbag duplo (motorista e
passageiros) e abs com ebd, ganchos
para amarração de carga na
caçamba, volante com regulagem de
altura, grade de proteção no vidro
traseiro, cilindrada mínima total
(cc): 1350, capacidade mínima da
caçamba (litros): 830, capacidade
mínima do tanque de combustíveis
(litros): 48. Dimensões mínimas:
comprimento do veículo (mm):
4.400; largura do veículo (mm):
1.720. Altura do veículo (mm):
1.550. Veículo automotor adaptado,
CARACTERIZADO (ostensivo), com
sinalizador acústico visual, terminal
móvel digital e grafismo, modificado
para policiamento ostensivo, rádio
AM/FM com player de CD e entrada
de USB, ou multimídia, adesivado UND 4
com características de identificação
a serem determinado pelo órgão.
Grafismo: Adesivaç4ão por completo
dos veículos. EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS:
Conjunto sinalizador acústico visual.
Lanterna central com lâmpadas
direcionais no teto do veículo,
localizado entre os bancos dianteiros
e traseiros, caso não seja de linha de
produção normal; Rádio transceptor
VHF/FM, móvel instalado no painel
de instrumento da viatura, no local
destinado ao rádio AM/FM. A antena
do rádio deverá ser fixada ao centro
do teto da viatura de forma que a
guarnição de vedação tenha o
assentamento total; Rádio
transceptor VHF/FM, móvel, com
uma segunda caixa de som,
instalada no teto do veículo, voltada
para os ocupantes do carro. Rádio
Móvel: com software de
programação e cabo de
programação do rádio móvel, com
todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN. Película de proteção
solar (insulfilme) conforme
legislação.
VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN
0KM. Especificações Técnicas: cor
branca, com as seguintes
características mínimas: tipo de
combustível: diesel; ar condicionado
completo no veículo (cabine do
motorista e salão dos passageiros);
vidros e travas elétricas;
retrovisores elétricos; radio com
entrada usb e bluetooth; sistema de
controle de óleo; portas traseiras
com janelas de vidro e abertura
180º; com insulfilmes nos vidros
laterais e traseiros, freios a disco
nas 4 rodas com abs; direção
hidráulica; inviolabilidade do acesso
ao tanque de combustível; rodas em
aço aro 16'; corrente de distribuição
no motor; caixa de câmbio de 6
marchas no painel; indicador de UND 4
mudança de marcha; tanque de
combustível de no mínimo 100 litros;
iluminação interna; faixas refletivas;
isolamento termo acústico teto e
laterais; tacógrafo; extintor de
incêndio; duto de ar condicionado
completo no veículo cabine do
motorista e salão dos passageiros;
bancos reclináveis com até 3
posições; cortinas com saída
emergência; redinha para banco em
todos os bancos; 4 alto falante 6'; 2
alto falantes de 6x9; com capacidade
para 16 pessoas (15 passageiros e o
motorista);potência mínima de 130
cv a 3.500 rpm; torque 31,7 kgfm a
1.500 rpm; motor de 4 cilindros, 16
válvulas, resfriado a água; tração
dianteira; 3ª luz.
Veículo automotor TIPO VAN.
Especificação Técnica: Veículo
automotor tipo VAN 4x2, para
transporte de pessoas com
capacidade total mínimo: 11 lugares
(10 passageiros + 1 motorista),
veículo zero quilometro, Potência
Mínima de 110CV, motor diesel
turbo 2.2, versão de 143 cv a 3.800
rpm e 33,7 kgfm a 1.200 rpm
UND 2
Câmbio manual de 5 ou 6 marchas à
frente e 1 à ré; Direção Hidráulica;
O propulsor conta com injeção
Common Rail, reversão catalítica
seletiva com Arla 32, intercooler,
entre outros. Ar condicionado
completo do veículo na cabine e
salão de passageiros, com comando
digital; Som com CD, MP3 e
BLUETOOTH.
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FIAT
STRADA
CD 1.4
2022/2022
BRASILEIRA

144.500,00 578.000,00

7

8

RENAULT
MASTER
L1H1
2022/2022
BRASILEIRA

Veículo automotor tipo micro-ônibus
para 21 passageiros. Especificação
técnica - Veículo novo, zero Km;
ano/modelo 2021 ou superior (o
ano/modelo deve corresponder, no
mínimo, à data da emissão da nota
fiscal); Cor Branca; Capacidade
mínima de 21 ocupantes sentados +
motorista; Tipo Combustível: Diesel;
motorização com potência mínima
de 147 cv, injeção eletrônica;
UND 1
mínimo de 05 marchas a frente e 01
à ré; ar-condicionado completo no
veículo (cabine do motorista e salão
dos passageiros); direção hidráulica
ou elétrica; Janelas com vidros
fumês móveis com guarnição;
Sistema de freios ABS; poltronas
modelo rodoviária reclinável; Cinto
de segurança abdominal para todas
as poltronas; inclusos itens de
segurança e bagageiro.
Veículo automotor tipo ônibus para
26 passageiros. Especificação
Técnica: características mínimas
ano/modelo 2021 ou superior (o
ano/modelo deve corresponder, no
mínimo, à data da emissão da nota
fiscal); carro completo carroceria e
chassi integrado; capacidade de no
mínimo 26 passageiros + motorista;
ar condicionado completo do veículo
(cabine do motorista e salão dos
passageiros); defroster com
ventilação no painel; poltronas
individuais com cinto abdominal
para todos os passageiros; largura
das poltronas de no mínimo 860mm;
assoalho antiderrapante; porta
pacotes
interno
para
armazenamento de mochilas; janelas
laterais com dois móveis e cortinas
UND 2
em todas as janelas; acesso ao posto
do motorista facilitado pelo
rebaixamento do capô do motor;
direção hidráulica ou elétrica; porta
com acionamento a ar externo e
interno; motor com potência de no
mínimo 152 cv; injeção eletrônica
common rail ou injeção eletrônica
direta (dtc); computador de bordo;
rodado duplo na traseira; sistema de
bateria de 24 volts composto por
duas baterias; rádio am/fm/mp3/usb
instalado; câmera de ré, sirene de ré
e retrovisores de manobra;
identificação padrão escolar nas
laterais e traseira; tanque de
combustível com capacidade mínima
de 150 litros de diesel; combustível
diesel s-10 tanque com reservatório
de ureia.
Veículo automotor tipo ônibus
escolar. Especificação Técnica: com
comprimento total máximo de
11.000mm, capacidade de carga útil
líquida de no mínimo 4.000kg,
UND 2
comportando transportar 44
(quarenta e quatro) passageiros
adultos sentados ou 59 (cinquenta e
nove) estudantes sentados, potência
mínima 130cv, movido a diesel.

Publicação: 29/04/2022

MERCEDES
BENZ
SPRINTER
MINIBUS
2022/2022

409.000,00 409.000,00

VOLARE
ATTACK 8M
ESCOLAR
4x4
2021/2022
BRASILEIRA

619.000,00 1.238.000,00

VOLARE
ATTACK 8L
ESCOLAR
4x4
2021/2022
BRASILEIRA

849.000,00 1.698.000,00

319.000,00 1.276.000,00

PEUGEOT
EXPERT
279.500,00 559.000,00
2022/2022
BRASILEIRA
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Veículo automotor tipo: veículo
ambulância UTI. Especificação
Técnica: tipo de carroceria: furgão
novo 0km. Ano/modelo mínimo:
2021/2021 ou superior. Entre eixos:
4,00 metros. Comprimento: 5,90
metros. Carga útil: 1.500 kg. Teto
alto. Motorização mínima 2.3 litros,
16 válvulas, 127 cv com diesel.
Câmbio manual de 6 marchas a
frente e 1 a ré. Preparação para
rádio com antena e alto-falantes.
Rádio com am/fm, leitor mp3,
entrada usb. Retrovisores externos
elétricos. airbag duplo (motorista e
passageiro). Barra de proteção nas
portas. Cintos de segurança
dianteiros laterais retrateis de 3
pontos com regulagem de altura.
Direção hidráulica. Iluminação no
compartimento de carga. Luz de
leitura. Rodas de aço estampado e
pneus 16 polegadas. Tomada 12v.
combustível: diesel. Tanque de
combustível com reversa: 80 litros.
Freios: dianteiro: disco ventilado;
traseiro: disco; com sistema abs. arcondicionado no veículo completo
(cabine do motorista e
compartimento do paciente). Brake
light. Faróis de neblina. Travas
elétricas. Vidros dianteiros elétricos.
Banco do motorista com regulagem
de altura. Películas protetoras
(insulfilme) nos vidros seguindo
legislação em vigor. Transformação
em ambulância uti – tipo b.
certificado de adequação à
legislação
de
trânsito.
AMBULÂNCIA: janela colada com
vidro de correr opacados na porta
lateral; Vidros opacados nas portas
traseiras; Passagem de comunicação
entre cabine e ambulatório,
confeccionada em chapa de
compensado naval revestida em
fórmica texturizada; Revestimento
interno das laterais, caixas de roda e
teto em plástico ABS; Piso revestido
em lençol de PVC de alta resistência;
Isolação termo acústica em
UND 2
poliestireno expandido; Banco do
médico tipo poltrona com encosto de
cabeça integrado, dispositivo
giratório e com cinto de segurança
abdominal, instalado na cabeceira
da maca; 01 (uma) maca com pés
retráteis em alumínio com
colchonete, cintos de segurança e
sistema de travamento; Proteção em
aço inox nas áreas de descanso das
rodas da maca; Mobiliário interno na
lateral esquerda do salão composto
de balcão com local para
acondicionamento dos equipamentos
médicos, prancha de remoção,
bateria auxiliar e inversor; Armário
para 02 cilindros de oxigênio;
Armário superior ocupando toda
extensão da lateral dotado de portas
corrediças
em
acrílico
transparentes; Torre entre armário
superior e balcão composto por 02
nichos com leve inclinação para
alocar maletas; todos os móveis são
confeccionados em chapa de
compensado naval e revestido em
fórmica texturizada e sem quinas
vivas, 01 banco tipo baú para três
lugares com cintos de segurança, na
lateral direita do ambulatório, para
guarda de material de salvamento;
Porta lixeira; Régua de oxigênio de
03 pontos com fluxômetro, com
máscara nebulizador, aspirador e
umidificador; suporte duplo para
cilindros; 01 Cilindro de oxigênio de
16 litros com válvula e manómetro;
Pega mão fixado no teto, em perfil
tubular revestido em PVC; suporte
para soro e plasma acoplado pega
mão; Sinalizador tipo barra com
Leds de alto brilho, sirene eletrônica
(IOOW) de quatro tons e megafone;
06 (seis) sinalizadores pulsantes nas
laterais de Leds na cor vermelha; 02
(dois) sinalizadores pulsantes na
traseira de Leds na cor vermelha;
Farol de embarque traseiro; 05
(cinco) luminárias internas de Leds
de dupla intensidade instaladas no
teto.
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RENAULT
MASTER
L2H2
2022/2022
BRASILEIRA

519.000,00 1.038.000,00

Veículo automotor tipo ambulância
simples de remoção. Especificação
Técnica: Veículo ambulância
adaptada simples remoção (tipo A) veículo utilitário cabine simples
tração dianteira, (ambulância de
simples remoção): zero quilômetro
(modelo e fabricação do ano);
combustível: gasolina, direção
hidráulica, ar condicionado completo
no veículo (cabine do motorista e
compartimento do paciente),
potência mínima abtn de 88 cv.
protetor de cárter. Equipada como
ambulância simples remoção, baú na
cor branca, vidros vigia na porta
traseira, temperado com adesivo
branco; janelas com vidros opaco na
lateral direita; revestimento interno
na cor branca, 01 maca com pés
retrateis em alumínio sobre rodízios
giratórios, cabeceira móveis com
três regulagens de altura,
colchonete de espuma de
poliuretano com revestimento em
courvim automotivo, dois cintos de
imobilização do paciente e sistema
de fixação ao assoalho tipo trava
engate rápido; banco tipo baú, para
três ocupantes com cintos de
segurança abdominais , almofada de UND 4
encosto e assento, instalada na
lateral esquerda do ambulatório;
suporte para cilindro de oxigênio;
cilindro de oxigênio de 03 litros com
manômetro; régua tripla de
oxigênio, composta de frasco de
aspiração, frasco de umidificação e
fluxograma; suporte para soro e
sangue; pega mão fixado no teto em
perfil tubular de alumínio 01
sinalizador visual tipo barra, com
módulos vermelhos e elemento
refletivo rotativo, composto de
sirene de um tom; 01 luminária
redonda com lâmpadas halógenas
instalada no teto com interruptor na
traseira do ambulatório; cabos
elétricos
superdimensionados,
“antichamas”, norma abnt; adesivos
em vinil vermelho “ambulância”
invertido na dianteira, calefação de
todas as arestas do piso e
revestimento com sealer de
calefação de todas as arestas do piso
e revestimento com sealer de
poliuretano; ar condicionado
completo no veículo em todos os
repartimentos; licenciamento e
emplacamento e demais itens
exigidos por lei.

Publicação: 29/04/2022

FIAT
FIORINO
AMBULANCIA
2022/2022
BRASILEIRA
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Veículo automotor tipo ambulância
simples de remoção. Especificação
Técnica: Veículo tipo pick-up cabine
simples, c/ tração 4x4, combustível
diesel, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio c/ (ABS.)
nas quatro rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de
SIMPLES REMOÇÃO, implementado
c/ baú de alumínio adaptado c/
portas traseiras. C/ capacidade mín.
de carga 1.000 kg. Motor; Potência
mín. 100 cv; c/ todos os
equipamentos de série não
especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkel p/ captação do
ar de admissão do motor e
diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no
total. Sist. Elétrico: Original do
veículo, c/ montagem de bateria
adicional mín. 100A. Independente
da potência necessária do
alternador, não serão admitidos
alternadores menores que 120 A.
Inversor de corrente contínua (12V)
p/ alternada (110V) c/ capacidade
mín. de 1.000W de potência máx.
contínua, c/ onda senoidal pura.
Painel elétrico interno mín. de uma
régua integrada c/ no mín. 04
tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T)
de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx. de 120 W), interruptores c/
teclas do tipo iluminadas;
Iluminação natural e artificial.
Sinalizador Frontal Secundário:
barra linear frontal o veículo semi
embutido no defletor frontal, 02
sinalizadores a LEDs em cada lado
da carenagem frontal da ambulância
na cor vermelha c/ tensão de
trabalho de 12 Vcc e consumo
nominal máx. de 1,0A por
sinalizador.02 Sinalizadores na parte
traseira na cor vermelha, c/
frequência mín. de 90 flashes por
minuto, operando mesmo c/ as
portas traseiras abertas e
permitindo a visualização da
sinalização de emergência no
trânsito, quando acionado, c/ lente
injetada de policarbonato, resistente
11
UND 4
a impactos e descolorização c/
tratamento UV. Sinalização acústica
c/ amplificador de potência mín. de
100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 03
tons distintos, sistema de megafone
c/ ajuste de ganho e pressão sonora
a 01 metro no mín. 100 dB @13,8
Vcc; Sist. fixo de Oxigênio.
Ventilação do veículo proporcionada
por janelas e ar condicionado na
cabine do motorista e
compartimento do paciente.
Compartimento do motorista c/ o
sist. original do fabricante do chassi
ou homologado pela fábrica p/ ar
condicionado, ventilação, aquecedor
e
desembaçador.
P/
o
compartimento do paciente original
do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um sist. de
Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR
14.561. Capacidade térmica do sist.
de Ar Condicionado do
Compartimento traseiro c/ no mín.
30.000 BTUs. Cadeira do médico
retrátil ao lado da cabeceira da
maca. No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco
lateral escamoteável, tipo baú. Maca
retrátil
ou
biarticulada,
confeccionada em duralumínio; c/ no
mín. 1.800 mm de comprimento, c/
sist. de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e
colchonete. Design Interno:
Dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de
forma acessível e prática, a maca,
bancos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento às
vítimas. Pega-mão ou balaústre
vertical, junto a porta traseira
direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela.
Armário lado esquerdo da viatura
tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos, p/ apoio de
equipamentos e medicamentos;
Fornecimento de vinil adesivo p/
grafismo do veículo, composto por
(cruz da vida e SUS) e palavra
(ambulância) no capô, laterais e
vidros traseiros.
TOTAL R$

Publicação: 29/04/2022

LUANA SILVA CAJADO CASTRO
Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos
Gerenciadora

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
P G Aguiar vieira
Detentora

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09

Governo
PORTARIA Nº 013/2022 – GAB/PMLV

CHEVROLET
S10 LS
319.500,00 1.278.000,00
2022/2022
BRASILEIRA

R$ 9.560.000,00

Lago Verde - Maranhão, 29 de abril de
2022
Atenciosamente

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas através da Lei Orgânica Municipal.
Concede Licença Prêmio a Servidora Sr.ª Lucilane
Pereira dos Santos, ocupante do cargo efetiva de
Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Considerando o
que está disposto nos Artigos. 100 a 105 - da Lei
Municipal nº.048, de 01 de setembro de 2011
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lago
Verde - MA). Considerando o Requerimento da
Servidora, datado de 27 de abril de 2022; RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Prêmio a Servidora, a
pedido da Sr.ª Lucilane Pereira dos Santos, portadora
do CPF Nº. 806.750.000-78 e RG Nº.
053446282014-3 SSP/MA, ocupante do cargo efetiva
de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), Matrícula sob
Nº 492, com lotação na Secretaria Municipal de
Saúde, Município de Lago Verde – MA, órgão da
administração direta. Art. 2º - A servidora gozará a
licença prêmio pelo período de 45(Quarenta e cinco)
dias, conforme requerimento. Iniciando a partir da
data de 02 de maio a 15 de Junho de 2022. Art. 3º –
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se, Palácio Prefeito
Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete do Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 29 de abril de
2022. ALEX CRUZ ALMEIDA Prefeito Municipal

Código identificador:
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