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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  
A/C: COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº N° 2018.10.18.001 
 
ABERTURA: 01 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 08:30HS 
 
Razão Social: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli. CNPJ(MF) Nº: 
03.093.776/0003-53 
Endereço: AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 – Loja 03 - Mondubim, Fortaleza – CE. 
Fone: (11) 2478-2818 – E-mail: manupa@manupa.com.br  / operacional@manupa.com.br  
Banco: Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 
Contato Representante Local: Francisco Edinardo Freitas 
Telefone:(88) 997132247 E-mail: ednardo.fe@gmail.com 
 
Abaixo propomos preços para fornecimento de: 
 

ITEM 00- 01 (UMA) UNIDADE – VEÍCULOS RENAULT MASTER L1H1 MARIMAR 
AMBULÂNCIA CÓDIGO 463831 - CONFORME DESCRITO ABAIXO:  

 
Veículo tipo van, adaptado para ambulância uti: especificações mínimas -0km, motorização mínima 2.3, 
diesel, fabricação nacional, modelo do ano da contração ou superior, pintura na cor branca, 
transmissão 5 marchas a frente e 1 a ré, incluindo todos os itens de segurança exigidos pela legislação, 
vão do paciente equipado com todos os ítens exigidos pela portaria 2.048 (ministério da saúde), com 
ar condicionado na cabine do paciente. Veículo emplacado, incluso ipva, taxas, licenciamento e demais 
tributos necessários para que o veículo possa trafegar já em nome da contratante no ato da entrega 
do bem. 

  
Preço Unitário: R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais). 
 
Preço total: R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais). 
 
Prazo de entrega: Em até 10 (Dez) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA – FORNECIMENTO. 
 
Garantia: 12 (Doze) meses. 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.  
 
Condições de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos veículos através de Deposito 



 

 

 
 
 
 

Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente C/C nº 11.898-2, Agência nº 474-x E 
Banco do Brasil nº 001 

 
Os contatos poderão ser efetuados através  do telefone Tel./Fax: (11) 2478-2818 e do e-mail: 
manupa@manupa.com.br/operacional@manupa.com.br . 
 
Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão 
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em 
todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.    
 
 Os veículos atenderão 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. 
O veículo será faturado pela: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli. Com sede à AV. 
Bernardo Manuel Nº 10.360 – Loja 03 - Mondubim, Fortaleza – CE - Telefone: 11 2478-2818; inscrita no 
CNPJ nº. 03.093.776/0003-53, NIRE 35.215.515.306 e IE nº. 118.935.378.117. 
 
Contato: Sra. Melissa de Farias Abreu 
Telefone: (88) 9 9897-0229 
E-Mail: licitacaomassape@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Imagem Ilustrativa* 


