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ESTADO  DO PIAu±
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CABECEIRAS
Aic..  coiussao PERMANENI DE LICITA

REF. :    PREG^O PRESENCIAL N®  12/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N®  35/2018

ENCERRAMENTO 30  DE OuTUBRO  DE 2.018  AS O8Hst5MIN.

Prezados Senhores,  segue riossa oferta de:

Empresa Licitante: MANuPA  COM.  DE EQUIP.  E FERRAMENTAS EIRELI.
Rua: AV. Bernardo Manuel N° 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza -CE.
Fortaleza /CE - Te!efone:  11 2478-2818
E-mail:  manu a@manu a.com.br/o eracional@manu a.com.br
Contato Representante Local: Sr. Airton Luis Vasconcelos Feitosa
E-mail: airtonre ahoo.com.br
Ffone:(86)99977{178

CNPJ: 03.093.776/0003-53
BBanco:  Brasi! -001     Ag8ncia -0474-X  C/C 11898-2

Abaixo propomos precos para fornecimento de:

Vefculo tipo furgoneta  com  carroceria em ago ou monobloco e original de fdbrica,
transformado   em   Ambulancia   para  Simples   Remocao,   Zero   kin;   Equipamentos
Obrigat6rios  exigidos  pelo  CONTRAN;  Cabine/Carroceria:  Portas  em  chapa,  com
iso!amento t6rmico em poliuretano, interr,o em, po!iestirer,a, com fechos interno e
externo,    resistentes    e    de    aberturas    de    fdcil    acionamento.    Dimens6es:
Comprimento total  mfnimo  = 4.000 mm;  Dist6ncia minima entre eixos =  2.600 mm;
Capacidade   minima   de   carga   =   650   kg;    Comprimeni-o   minimo   do   salao   de
atendimento  =  1.600 mm,.  Altura  interna minima do  sa!ao de atendimento  =  1.200
mm;  Langura interra minima =  1.000 mm;  Largura externa maxima =  2.000 mm  12;
Motor  Dianteiro;   4  cilindros;   Combustivel   =   Flexfvel  (Gasolina  e/ou  Etanol  em

qualquer  propor€ao)  ou  Diesel;  Potencia  de  pe!o  menos  85  cv;  Torque  de  pelo
menos   12,0   kgfm3;   Cilindrada   minima   =   1.300   cc;   Sistema   de   Alimenta¢ao   =
Injecao  eletr6nica;  1.8  -  Abastecimento  de Combustivel:  Capacidade  minima  =  48
litros;  Freios  e  Suspensao:  Freio  com  Sistema  Anti-Bloqueio  (A.B.S.)  nas  quatro
rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco oij tambor nas rodas traseiras;
Suspensao dianteira independente, com barra estabilizadora;  Suspensao traseira:
a  veiculo  deverd  estar  equipado  com  conjuntos  compativeis  de  molas,  barras  de
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torcao ou suspensao pneum&tica ou hidrdu!ica. Os componentes deverao possuir urn
dimensionamento  que  exceda  a  carga  imposta  em  coda  membro.  Para  a  melhor

qualidade de dirigibilidade, as molas do vefculo deverao ser as de menor deflexao.
Somente  serao  permitidas  corre€5es  aprovadas  pelo  fabricante  de  chassi   ou
monobloco,  para  compensar deflex6es  indevidas  al6m  das tolerancias  permitidas.
Nao serao permitidas corre¢6es devido ao desbalanceamento. a veiculo dever6 ser
entregue  balanceado.  a  conjunto  dos  suspens6es  dianteira  e  traseira  dever6

possuir        eficdcia/eficiancia        satisfat6rias        quanta        a        redu§ao        das
vibra¢6es/trepidac6es  originadas  da  irregularidade  da  via  de   circula€ao   e/ou
carroceria,   reduzindo   adequadamente,   as   injdrias   que   por   ventura   viriam   a
acometer   a   paciente   transportado;   Direcao:   Direcao   hidrdulica,   el6trica   ou
eletrohidrdulica, original de fdbrica  Trausmissao: Minima de 5 marchas a frente 1
marcha a r6; Sistema E16trico:  Original do vefculo, com montagem de bateria de no
minimo  60  Ah  do  tipo  sem  manutencao,  12  volts.  Sistema  el6trico  dimensionado

para   a   emprego   simultaneo   de   todos   os   itens   especificados   do   vefcu!o   e
equipamentos  quer  com  a  viatura em  movimento  quer  estacionada,  sem  risco  de
sobrecarga  no  alternador,  fiacao  ou  disjuntores.  Conjunto  sinalizador  eletr6nico
actistico visual;  Interna:  Natural  e Artificial,  tanto  para a cabine,  quanto  para a
compartimento  de  atendimento.  Sinalizador  visijal  em.  barra  com  04  cdpu!as  de

policarbonato  translticido  com  tratamento  UV  em  LED  de  alta  pot6ncia  na  car
vermelho;   Sinalizador   Acdstico:   Amplificador   de   no   mfnimo   100   W   RMS   de

potencia, @  13,8 Vcc e 04 (quatro) tor-is distintos, resposta de frequ6ncia de 300
a  3cOO  Hz  e  pressao  sonora  a  01  (urn)  metro  de  no  minima  loo  dB  @  13,8  Vcc;
Laudo  que  comprove  o  atendimento  a  norma  SAE  J1849,  no  que  se  refere  a
requisitos   e   diretrizes   mos   sistemas   de   sirenes   eletr6nicas   com   urn   tinico
autofa!ante.  Adapta€ao  do  compartimento  traseiro:  Vidro(s)  fixo(s)  traseiro(s)
com  pelicula opaca;  e faixas transparentes; janela  lateral  corredica  com  pelfcula
opaca,  e  faixas  transparentes.   Divisao  entre  a  cabina  e  o   compartimento  do

paciente   em   ago,   ABS   Acrilonitrila   Butadieno   Estireno   auto-estinguivel,   com
desenho  qile  permita  no  lado  da  maca  se  ter  no  minima  1,8  in  de  comprimento
dotada  de  janela  de  comunica€ao  entre  a  cabjne  e  o  compartimento  traseiro;
Nivelamento do piso em compensado naval, se necessdrio; Revestimento do piso em
ABS Acri!onitrila Butadieno e!T, pe€a tinica revestindo tamb6m as !aterais; Suporte

para  oxig6nio  na  esquerda  ao  lado  do  banco;  Banco  para  2  pessoas,  estrutura
tubular,  com  assento  estofado  em  courvin  cinza  claro  e  cintos  de  seguransa  na
esquerda do  veiculo,.  1  lumin6ria fiuorescente  15  w  12vcc  ou  em  Led;  Suporte  de
soro  e  sangi_ie  sabre  a  cabeceira  da  maca;   Ar  Condicionado  minima  de.  12.000
BTU's  no  compartjmento  traseiro/paciente,  original  do  fabrjcante  do  chassi  ou
homologado    pela    f6brica,    contando    com    urn   sistema    de    Ar    Condicionado

querite/frio     e     ventila¢ao     nos     termos     do     iterrl     5.12     da     NBR     14.561.
Ventilador/exaustor;   Maca  retrdtil   Totalmente  confeccionada  em  duraluminio;
instalada  longitudinalmente  no salao de atendimento;  com  no  mfnimo  1.800 mm de
comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veiculo;  com pds dobrdveis,
sistema    escamotedve!;    provida    de    rodizios    confeccionados    em    materiais
resistentes a oxida€ao,  com  pneus de borracha macica e sistema de  freios;  com
trava  de  seguranea  para  evitar  a  fechamento  involuntdrio  das  pernas
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quando  ra posicao estendida, projeteda de forma a permitir a rdpida retirada e
inser¢ao da vitima ro compartimento da viatura, com a utiljza¢ao de ul'n sistema de
retracao dos p6s acionado pelo pr6prio impulso da maca para dentro e pai'`a fora do
compartimento,  podendo  ser  manuseada  por.  apenas  uma pessoa.  Esta  maca  deve
dispor de tras cintos de seguranca fixos a mesma, equipados com travas r6pidas,

que  permitam  perfejta  seguranea  e  desengate  rdpido,  sem  riscos  para  a  vftima.
Deve ser provida de sistema de eleve¢ao do tronco do paciente em pelo menos 45

graus e suportar neste item peso mfnimo de loo kg. Suporte para sore;  Oxig6nio
medicinal com  1 cilindro de 7 I;  vilvula com 2 saidas, flux6metro com uii`idificador,
chicote   e   mascara.   A   distribuicao   dos   m6veis   e   equipamentos   ro   salao   de
atendimento deve prever:  As paredes  internas, piso e a divis6ria deverao ser em
pl6stico   reforeado   com   fibra   de   vidro   laminadas   ou   Acrilonitrila   Butadieno
Estireno   auto-estingufvel,   ambos   com   espessura   minima   de   3ini'n,   moldados
conforme   geometria   do   veioulo,   com   a   protecao   antimicrobiana,   tornanclo   a
superf{cie bacteriostdrica.

Preco  Unit6rio: RS : 79.980,00 (setenta e rove mil rovecentos e oitenta reais).

Valor total:

Prazo  de  entre

RS : 79.980,00 (setenta e nave m!! novecentos e oiten.ta reais).

a:Em ate 30 (Trinta) dias;  a partir da data do recebimento da
assiratura do contrato ou Autorizapao de Fornecimento.

Garantia:  12(Doze) Meses

Condicdes   de   Papa"Euto:   Em  ate  30  (Trinta)  dias,  ap6s  a  er`trega  da  Nota
Fiscal/Fatura.

Declaramos que:

(a)   A   proposta  apresentada  para  participar  desta   licita€ao  foi   elaborada  de
maneira  independente  por  mim  e o  conteddo  da proposta nao  foi,  no  todo  ou  em

parte,  direta  ou  indiretam,ente,  ir,formado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
outro  participante potencial ou de fato  desta  licita€ao,  par qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(b) A intencao de apresentor a propo.sta elaborada pera participar desta licita€ao
nao foi  informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitacao, por qualquer meio ou par qua]quer pessoa;

(c) Que nao tentei, por qualquer meio ou par qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer   outro   participante   potencial   ou   de   fato   desta   licitacao   quanta   a
participar ou nao dela;

(d) Que a  contetido  da  proposta apresentada  para  participar desta  licitacao  nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discuti0Com
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qijalquer   outro   participante   potencia!   ou   de   fato   desta   !icitasao   antes   da
adjudica€ao do objeto,.

(e) Que a  conteddo da  proposfa apresentada  papa  parficipar desta  licita€ao  nao
foi,   no   todo  ou  em   parte,  direta  ou   indiretamente,   informado,  discutido   ou
recebidodequalquerintegrantedo6rgaolicitanteantesdaaberturaoficial
das propostas; e

(dt2+£nuheo===ou<P===aa=Dean+De=.C='^e.n±^.d=°_.+=?I_e,.dQ?rensaodes+adec`ona€aoeque
detenho plenos poderes e informac6es para firmd-la.

a vefculo
no edital.

atenderd plenamente ao solicjtado, e sera entregue conforme solicitado

Declaraeao  de  que  a  valor  apresentado  engloba  todas  as  despesas  com  custos
relativos  ao  fornecimento,  coma  tambdr  seguros,  frete,  saldrios,  transporte,
tributos,    impostos,    contribui€6es    fiscais,    parafiscais    ou    taxas,    inclusive,

porventura  com  servi€os  de  terceiros,  que  incidam  direta  ou  indiretamente  no
va!orevenhamaoneraroo6jetodestalicitacao.

Todasasdespesascomfreteestaoinclusasnoprecoproposto,bemcomoqualquer
outro tipo de taxes ou impostos, e em hip6tese nenhuma poderao ser destacadas

quando da emissao da Nota Fiscal/Fatura.

Banco:  Brasil -001     Ag€ncia -0474-X      C/C l1898-2

0UTRAS  CONDIC6ES:  No  preco  proposto  sao  fixos  e  irreajustdveis  jd  estao
inclusos  todos  os  custos de transportes,  leis sociais,  taxas,  impostos, tributos e
todososdemaisencargosquerecaiamsobreoobjetoqiieserdentregueao6rgao
livre e desembara€ado de qualquer anus,

a  veiculo  sera  faturado  pela:  MANuPA  COM.   DE  EQulp.   E  FERRAMENTAS
EIRELI.AV.BernardoManue!N°10.360-Loja03uMondubim,Forta!eza-CE.
Fortaleza /CE -  Telefone:  11  2478-2818  inscrita  no CNPJ  n°. 03.093.776/0003-
53.

Demaisitens,declaramosqiieestamo.sdeacordocomoedital.

a`_,vSj_ffdeouthaodeTou8
Com€rcio de Equipamentos e Ferramentas EmELI.

Sr. Airton Luis Vasconcelos Feitosa /Representante Comercial

RG 1.564.676 - SSP/PI


