INSTITUTO HOSPITAL DE BASE

DIRETORIA

INSTITUTO HOSPITAL DE BASE
SELEÇÃO DE FORNECEDORES
RESULTADO DE JULGAMENTO
ATO CONVOCATÓRIO – PEDIDO DE COTAÇÃO N ° 0009/2018

O PRESIDENTE do Instituto Hospital Base comunica aos interessados a Seleção de
Fornecedores cujo objeto é a aquisição de MEDICAMENTOS, conforme especificações e
condições estabelecidas no o Ato Convocatório nº 009/2018 na modalidade “pedido de
cotação” pelo menor preço por ITEM. Sagrou-se vencedora a empresa: AVANTY
TRANSPORTES E LOCAÇÕES - EIRELI - EPP, CNPJ: 17.927.998/0001-96, para os
SERVIÇOS:
SERVIÇOS PERMANENTES:
a)

ITEM 1 - Locação de 01 (um) veículo tipo sedan três volumes 4 (quatro) portas laterais,

cor: preta, com capacidade para 04 passageiros mais 01 motorista, cilindrada mínima de 1.400
cc, com ar condicionado, combustível: (Flex) Gasolina e/ou Etanol, direção hidráulica, Airbag,
elétrica ou eletro-hidráulica, vidros e travas elétricos e sistema de som (no mínimo rádio
AM/FM), porta malas com capacidade mínima de 450 litros e todos os ac essórios obrigatórios,
inclusive os de segurança; com franquia mensal de quilometragem mensal de 5.000 Km por
veículo.
b)

ITEM 2 - Locação de 04 (quatro), veículos tipo “Hatch”, motor 1.5. Cor: cinza. Equipado

com Direção Elétrica, Freios ABS, Airbag, Portas: 4 (quatro) para acesso de passageiros;
Câmbio: Manual 5 marchas; Combustível: (Flex) Gasolina e/ou Etanol; Potência (CV) 105(G) e
110 (E), Número de ocupantes: de 05 lugares, Ar-condicionado, Travas elétricas em todas as
portas, vidros elétricos na dianteira; Sistema de som integrado: rádio AM/FM, antena e auto
falantes instalados, Desembaçador do vidro traseiro e todos os acessórios obrigatórios,
inclusive os de segurança; com franquia mensal de quilometragem de 5.000 Km para cada
veículo.
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SERVIÇOS EVENTUAIS:
a)

ITEM 1 - Locação de 01 (um) veículo Tipo Caminhão Leve, potência mínima (ABNT) de

115 CV, capacidade de carga útil mínima de 4600 Kg (com carroceria), carroceria tipo furgão
de alumínio (baú) com as dimensões mínimas de 5,00m (compr.) x 2,20m (larg.) x 2,20m (alt.),
com rampa hidráulica para carga e descarga, devendo ser fornecido juntamente com o
combustível e todos os acessórios e equipamentos obrigatório e de segurança. Veículo a ser
utilizado para transporte de insumos de saúde, medicamentos, mobiliário e outras atividades
que requeiram transporte de cargas em baú fechado para realização de serviços eventuais,
sob demanda do IHB.
Informações referentes a Seleção de Fornecedores poderão ser solicitadas através e-mail:
ihb.compras.servicos@gmail.com.
Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2018.
Ismael Alexandrino
Instituto Hospital de Base
Diretor-Presidente
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