
 

 

 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL  
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N°52/2018 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2018   
 
ENCERRAMENTO 03 DE AGOSTO DE 2.018 ÀS 09HS 
 
Prezados Senhores, segue nossa oferta de:  

 
Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA. 
Rua: R Teodoro Sampaio, 399 – Conj. 54 - Bairro Pinheiros 
São Paulo /SP - Telefone: 11 2478-2818 
E-mail: manupa@manupa.com.br 
CNPJ: 03.093.776/0001-91 - Inscrição Estadual: 530.097.744.115  
Banco: Brasil -001    Agência –0474-X     C/C 11898-2 
 
Abaixo propomos preços para fornecimento de: 

 
ITEM 04 – 01 (UMA) UNIDADE – GM/MONTANA MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 

220520- CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 

VEÍCULO  PICK-UP  ADAPTADO  PARA  SERVIÇO  DE  SIMPLES  REMOÇÃO  DE PACIENTE: Veículo 
0 KM (modelo comercial correspondente á data da compra), devidamente emplacado, com: Motor a 
partir de 1400 cilindradas (cm3); 04 cilindros; com potência Gasolina - 94 cv (69,01 KW / 92,5 HP) 
@ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW / 97,5 HP) @ 600 rpm; 02 (duas) partes laterais; direção 
hidráulica; ar condicionado transmissão mecânica de 05 marchas à frente e 01 à ré; tração dianteira; 
cabine simples; reservatório de combustível para no mínimo 49 litros; bicombustível (álcool e 
gasolina); capacidade para 02 (dois) passageiros, inclusive o condutor; compartimento de carga para 
756 kg com carroceria coberta de acordo com as adaptações propostas; protetor de carter e câmbio; 
freio hidráulico; buzina dupla, cinto de segurança com 03 (três) pontos para os bancos; bancos de 
série revestida em courvin; bateria de 60 ampères e de mais itens de segurança obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN; cor sólida branco ou cinza em tonalidade clara. ADAPTADO com janelas jactadas de 
correr nas laterais, sinalização acústica e visual no teto do veículo com sirene eletrônica de um tom, 
sigla ambulância invertida, divisória com janelas e vidros separando a cabine do compartimento do 
paciente, armário suspenso com portas de correr, macas fixas com rodas dobráveis c/ encosto 
reclinável e colchonete revestido em courvin, suporte e cilindro de oxigênio com válvula, suporte para 
o soro com pega de mão fixado no teto do veículo, banco tipo baú, para acomodação de duas pessoas  



 

 

 
 
 
 
com assento  e  encosto  estofados,  contando  com  dois  cintos  de  segurança,  piso antiderrapante 
iluminação interna central e ventilador com interruptor independente; com logomarca do Estado, na 
forma definida pelo ÒRGÃO. 
Preço Unitário:R$80.620,26 (Oitenta mil seiscentos e vinte reais e vinte e seis centavos). 

 
Preço Valor total:R$80.620,26 (Oitenta mil seiscentos e vinte reais e vinte e seis 
centavos). 

 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. 

Prazo de entrega: Em até 90 (Noventa) dias; a partir da data do recebimento da assinatura do 
contrato ou Autorização de Fornecimento. 

Garantia: Garantia total de 1 ano. 

Condições de Pagamento: Em até 30 (Trinta) dias uteis, conforme edital, após a entrega. 

 
Declaramos que: 
 
(a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 
 
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 
 
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
O veículo atenderá plenamente ao solicitado, e será entregue conforme solicitado no edital.  



 

 

 
 
 
 
Declaração de que o valor apresentado engloba todas as despesas com custos relativos ao 
fornecimento, como também seguros, frete, salários, transporte, tributos, impostos, contribuições  
fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura com serviços de terceiros, que incidam direta ou 
indiretamente no valor e venham a onerar o objeto desta licitação. 
Todas as despesas com frete deverão estar inclusas no preço proposto, bem como qualquer outro tipo 
de taxas ou impostos, e em hipótese nenhuma poderão ser destacadas quando da emissão da Nota 
Fiscal/Fatura. 

Banco: Brasil - 001    Agência –0474-X     C/C 11898-2 
 
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 órgão livre e desembaraçado de qualquer ônus.  
 
O veículo será faturado pela: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA. Rua Teodoro 
Sampaio, 399 – Conj. 54 - Bairro Pinheiros 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: Sra. Josiane Folle / Andreia Zanela 
Telefone: (046) 2334-1135.  
E-mail: licitacoes@bssul.pr.gov.br / pregoeiro_bss@hotmail.com   
Consulta ata: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp  
Pregão: 52/2018 
UASG: 989979    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*imagem ilustrativa* 


