
 

 

 
 

 
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 03- 03 (TRÊS) UNIDADES – VEÍCULO MARCA RENAULT MODELO MASTER 
L3H2 MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 203468, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 

 
Ambulância de suporte avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto 
risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de 
cuidados médicos intensivos. veículo tipo van/furgão, cor branca, com carroceria em aço, original de 
fábrica, zero quilometro, ano/modelo 2018, motor diesel, alimentação por injeção eletrônica, potência 
de 130CV, direção hidráulica, caixa de câmbio com 06 marchas a frente e 01 a ré, parede divisória 
entre o compartimento de carga e a cabina, compartimento de carga com altura interna de 1.894mm, 
(teto alto) e largura interna de 1.765mm, e profundidade interna de 3.750mm; 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 - grafismo padrão 
ambulância uti e logo marca do Município de Resende. emplacado e licenciado no Município de Resende 
em nome do Fundo Municipal de Saude de Resende/RJ. equipado com – forração interna do tipo 
isotérmica, em chapas de isopor de 40,00mm de espessura e recobertas com chapas de fiberglass 
(branco brilhante) de 3,00mm de espessura com esmerado acabamento, piso recebera chapa de 
compensado naval de 15,00mm impermeável e revestido com material de alta resistência e fácil  



 

 

 
 
 
 
limpeza. – piso composto de compensado naval 15 mm e coberto por piso inteiriço, sem emendas, em 
borracha tipo paviflex de alto trânsito em cor clara, sem estampas, sem ressaltos ou saliência. os 
cantos com acabamentos arredondados a fim de que não possuam locais para acumulo de sujeira, 
germes, bactérias e umidade, atingindo este piso, a altura de cinco cm junto a parede devido este 
tipo de acabamento. - a forração das laterais internas será com longarinas e nervuras em "u" em aço, 
reforçando os originais. sistema de corrimão internos fixados no teto do veículo. abertura e 
instalação de janela corrediça com vidro do tipo jato de areia, na porta corrediça a lateral direita do 
compartimento do veículo no compartimento do paciente. Suportes para soro hospitalar - sistema de 
oxigenioterapia composto por 02 (dois) cilindros de 7,0 m3, instalado na vertical, 02 (duas) válvulas 
redutora de pressão, canalização passando pela forração, com 02 (duas) unidades de régua tripla, 
contendo cada um fluxômetro, umidificador, aspirador, extensão flexível em silicone atóxico e 
mascaras de oxigenioterapia para adulto e crianças. as réguas serão instaladas em lados opostos, 
sendo instaladas na parte anterior próximo as cabeceiras das macas e em altura compatível de 
operação pelos socorristas. instalação de sistema de oxigenação portatil de 0,7 m3, com suporte para 
cilindro em aço e com cintas e catracas de fixação. - compartimento de lixo – a lixeira confeccionada 
em mdf, revestida com formica liquida, localizada próxima a uma das macas e fixada na lateral da 
viatura, com abertura tipo alavanca de pedal. - porta toalhas. - exaustor/ventilador – a viatura disporá 
de sistema de ventilação com 02 (dois) ventiladores, sendo um exaustor de ar e outro insuflador, 
posicionados no teto da viatura na parte traseira. - ar condicionado com tubulação instalada de modo 
a atender a cabine do motorista e o compartimento do paciente. – as instalações elétricas devem ser 
projetadas para atender as necessidades do veículo e equipamentos, tendo 04 (quatro) tomadas 12v 
padrão e 01 (uma) tomada de captação externa. ainda, toda a fiação utilizada deverá atender as 
normas ABNT, com cores correspondentes para cada tipo de corrente, fios antichamas, sistema 
elétrico independente do veículo, com caixa de fusíveis em local de fácil acesso, com chave disjuntor 
automático. instalação de inversor de corrente 110/220v - cap 300 watts; instalação de sistema de 
aterramento; fornecimento de força auxiliar com 30 metros de comprimento. - sistema de iluminação 
interna e no compartimento do paciente, composto de luz com foco expansivo, com computador de 02 
(duas) posições. suas lâmpadas serão de base cromada e tampa injetada em policarbonato cristal e 
soquetes em porcelana para lâmpadas de alta e baixa potência, possuindo assim 06 (seis) luminárias 
para interior de ambulância, embutidas na forração superior (teto), luz com foco direcional próximo 
a cabeceira das macas, tendo 02 (duas) luminárias com 03 (três) lâmpadas cirúrgicas cada, fixadas 
na parte inferior dos armários superiores direito e esquerdo. sinalizador - instalação de sinalizador 
acústico visual tipo barra de luzes - modulo de controle com comando de seleção de sons, volume do 
canal de voz e controle das luminárias rotativas. sinalizadores sonoros para a ré - instalação de duas 
baterias auxiliares, do tipo selada de 12 volts com amperagem suficiente para a potência elétrica a 
ser instalada, sendo carregável pelo próprio alternador através de rele auxiliar, com seu acesso 
externo. estas deverao dispor de garantia de um ano apos a entrega do veículo. - lâmpadas 
desembarquearmarios e bancos confeccionado em mdf e revestido em formica branco, instalado a 
lateral esquerda, com cantos arredondados, gavetas fechadas a chave, para acondicionamento de 
equipamento medico e cilindro de o2; armário aéreo confeccionado em mdf e revestido em formica 
branco, instalado na lateral esquerda, com prateleiras para acondicionamento de material medico e  



 

 

 
 
 
 
de enfermagem, medicamentos e monitor cardíaco, com cantos arredondados, portas corrediças em 
acrílico fume - banco para medico tipo poltrão estofada, instalado na cabeceira da maca revestido 
em courvim na cor cinza claro, com cinto de segurança - banco tipo baú na lateral direita para 
acomodar a prancha de imobilização e os cones de sinalização, com três lugares separados para 
acompanhantes com assento e encosto estofado, revestidos em courvim cinza claro com cintos de 
segurança; - maca retrátil montada com perfis de alumínio tubular e dimensionada para suportar 
pacientes com peso até 200 kg. Alças laterais basculantes. sistema completo de travamento que 
permite o acoplamento no interior das ambulâncias, sem a necessidade de caneleta guia ou plataforma. 
colchonete confeccionado com espuma densidade 28 e revestido com material impermeável. conjunto 
de três cintos de segurança com trava rápida. manual de instruções de montagem do sistema de 
fixação e uso, e com os equipamentos abaixo conforme portaria gm/ms 2048, de 05/11/2002, todos 
os parâmetros devem estar também conforme as normas da ABNT, NBR 14.561/2000: - 01 bomba de 
infusão com bateria e equipo - 01 cadeira de rodas dobrável - 05 cones de sinalização de transito - 
01 extintor portátil de co2 de 06 kg - 01 extintor portátil de pó químico seco abc de 12 kg - 01 
farolete portátil - 01 maca - 01 monitor cardioversor - 01 oxímetro não-invasivo portátil - 02 pranchas 
de imobilização e remoção - 01 sistema de oxigênio - 01 tacógrafo digital 
 
Preço unitário: R$ 275.554,67 (Duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e sessenta e sete centavos).  
 
Preço total: R$ 826.664,00 (Oitocentos e vinte e seis seiscentos e sessenta e quatro 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* 


