
 

 

 
 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 71/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.037/2018 
 
ABERTURA: 03 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11HS. 
 
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 02- 03 (TRÊS) UNIDADES – VEÍCULO MARCA RENAULT/MASTER MODELO 
L2H2 MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 203468, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 

 
Ambulância de suporte básico, Renault/Master Marimar Amb. código243060 tipo b: veículo destinado ao 
transporte Inter hospitalar de paciente com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de 
necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. equipado com: 
veículo tipo van, cor branca, com carroceria em aço, original de fábrica, zero quilometro, ano/modelo 2018, 
motor diesel, alimentação por injeção eletrônica, potência de 130 CV, direção hidráulica, caixa de câmbio com 
05 marchas a frente e 01 a ré, parede divisória entre o compartimento de carga e a cabina, compartimento de 
carga com altura interna de 1.850mm, (teto alto) e largura interna de 1.700mm, e profundidade interna de 
3.200mm; porta de correr lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga 
na parte traseira do veículo. dotada de estribo sob as portas, para facilitar a o acesso ao veículo - ar 
condicionado para motorista e pacientes, grafismo padrão ambulância e logo marca do Município de Resende. 
emplacado e licenciado no Município de Resende em nome do fundo municipal de saude de Resende/RJ  conforme 
portaria gm/ms 2048, de 05/11/2002, todos os parâmetros devem estar também conforme as normas da ABNT, 
NBR 14.561/2000. 
Preço Unitário: R$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais). 
 
Preço total: R$ 585.000,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil reais) 



 

 

 
 
 
 
Prazo de entrega: Em até 90 (Noventa) dias consecutivos, após o recebimento, pelo fornecedor, da 
Autorização de Fornecimento – AF / Ordem de Serviços.  
 
Garantia: 12 (Doze) meses. 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.  
 
Condições de Pagamento: Em até 30 (Trinta) 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. 
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. Antonio Carlos do Rosário  
Telefone: (24) 3354-4625  
E-mail: rosariocontrato@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*imagem ilustrativa* 


