
 

 

 
 

 
AO 
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
 
REF.: PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 054/2018-CPL/PMM 
PROCESSO Nº 10.618/2018-PMM 
 
ENCERRAMENTO 09 DE JUNHO DE 2.018 ÀS 09HS 
 
Prezados Senhores, segue nossa oferta de:  
 
Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI. 
Av. Marquês de São Vicente -1619, Sala 2705 – Barra Funda- São Paulo /SP 
CEP: 01.139-003 -Telefone: 11 2478-2818 
E-mail: manupa@manupa.com.br/ operacional@manupa.com.br  
CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 118.935.378.117. 
Banco: Brasil -001     Agência – 0474-X    C/C 11898-2 
Abaixo propomos preços para fornecimento de: 

 
ITEM 03 – 04 (QUATRO) UNIDADES – PICK-UP S10 ADAPTADA EM AMBULÂNCIA 

CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
AMBULANCIA GM/S10: PICKUP 4X4 TIPO B Potência Mínima Líquida 200 CV @3.600 rpm, 
Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro 
a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior 
há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 
2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus 
radiais 245/70 R 16”, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior 
há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO 
Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de 
vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas 
deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da 
capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em 
acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para 
acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com 
cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos 
e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca  
 



 

 

 
 
 
 
retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com 
luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado 
sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 
Lâmpadas dicroicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria 
auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para 
desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 
Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; 
Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na 
traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um 
cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas 
com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 
exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corrediço na lateral 
Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; 
bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no 
balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos 
existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha 
curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré; 
 
Preço Unitário: R$ 188.731,53 (Cento e oitenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e 
cinquenta e três centavos). 
 
Preço Valor total: R$ 754.926,12 (Setecentos e cinquenta e quatro mil novecentos e vinte 
e seis reais e doze centavos) 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. 
 
Prazo de entrega: 40 (Quarenta) dias; a partir da data do recebimento da assinatura do 
contrato ou Autorização de Fornecimento. 
 
Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, na Rod. Transamazônica, s/n 
Agrópolis do INCRA, bairro Amapá, município de Marabá-PA, 
 
Garantia: Garantia total de 1 ano. 
 
Condições de Pagamento: Em até 10 (Dez) dias, conforme edital, após a entrega. 

 
Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 



 

 

 
 
 
 
O veículo atende plenamente ao solicitado, e será entregue conforme solicitado no edital. 
 
Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 
 
OUTRAS CONDIÇÕES: No preço proposto já estão inclusos todos os custos de transportes, leis 
sociais, taxas, impostos, tributos e todos os demais encargos que recaiam sobre o objeto que será 
entregue ao orgão livre e desembaraçado de qualquer ônus.  
 
COMPOSIÇÃODOSPREÇOS: Nos preços propostos acima estão inclusas todas as despesas, 
frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste 
Pregão.  
 
DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente 
proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
O veículo será faturado pela: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli. Com sede à Av. 
Marquês de São Vicente 1619- Sala 2705; São Paulo /SP - Telefone: 11 2478-2818; inscrita no CNPJ 
nº. 03.093.776/0001-91, NIRE 35.215.515.306 e IE nº. 118.935.378.117. 
 
Contato: Sr. Dimas Junior 
Telefone: (94) 3323-0345  
E-mail: compras.sms@maraba.pa.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*imagem ilustrativa* 


