
 

 

 
AO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA  
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 102/2018 

 
ABERTURA: 05 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 10HS. 

 
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 01- 05 (CINCO) UNIDADES – VEÍCULO GM/MONTANA MARIMAR 
AMBULÂNCIA CÓDIGO 220520- ANO 2018 MODELO 2019 - CONFORME 

DESCRITO ABAIXO: 
 

AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICO 
E TRAVA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, ANO 2018, MODELO 2019. Potência 
95 CV (gasolina) 98,3 CV (etanol), Cilindrada 1,389cm, Cintos de segurança dianteiros com 
pré-tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, Para-choques 
pintados na cor do veículos, Alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com 
regulagem de altura, Roda de aço aro 15", direção hidráulica, ar condicionado, Abertura da 
tampa do combustível com acionamento conjunto com as travas das portas, Chave tipo 
canivete dobrável, Computador de bordo, Espelhos retrovisores externos elétricos, 
acendimento automático de faróis e lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto, 
Trava elétrica das portas, Vidro elétrico nas portas sendo todos os itens originais de fábrica.  
Descritivo Transformação: Transformação aerodinâmica com perfeito acoplamento sobre a 
estrutura do veículo na cor branca, confeccionado internamente em material totalmente 
lavável (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) com comprimento interno de 2.00 metros, 
piso antiderrapante em fibra de vidro contendo no 2.00 metros; iluminação interna em LED 
12V, 02 tomadas 12 V; uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância; 
aerofólio na tampa traseira; suporte para soro e plasma; maca retrátil com comprimento 
superior a 1,90m sendo vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação da 
maca; suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na região superior; 
banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança; suporte  



 

 

 
 
 
 
para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros; cilindro de oxigênio 
com capacidade de 1m3 / 3 litros; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador 
/ umidificador; manômetro; rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil 
visualização; revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (Padrão do Ministério da 
Saúde); pintura externa na cor do veículo; conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave 
na porta traseira; sinalizador em barra com sirene de um tom; ventilador interno; exaustor 
interno; pelica opaca na cor branca; tampa traseira inteiriça com abertura na vertical com 
vidro arredondado e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente 
em local com trânsito intenso. Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema 
elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para 
o salão do paciente, gerenciando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e 
visual, dispondo de (01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador veicular 
com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento 
dos componentes elétrico da ambulância. Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro da 
ré. O prazo de garantia do objeto deverá estar de acordo com o ofertado pelo fabricante, 
não podendo, em nenhuma hipótese, ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data do 
recebimento definitivo, caso a garantia oferecida pela montadora aos demais consumidores 
seja maior que 12(doze) meses, serão exigidas as mesmas condições para esta administração. 
A licitante deverá realizar a indicação de relação de concessionária(s) autorizada(s) para 
realizar as revisões de garantia, bem como declaração de que dará garantia de assistência 
técnica em um raio de até 100 km do Município de Marília.  
 
Preço Unitário: R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil cento e quarenta e três reais e quarenta 
centavos). 
 
Preço total: R$ $ 475.000,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil reais). 
 
Prazo de entrega: Em até 120 (Noventa) dias consecutivos, após o recebimento, pelo 
fornecedor, da Autorização de Fornecimento – AF / Ordem de Serviços.  
 
Garantia: Conforme edital. 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.  
 
Condições de Pagamento: Em até 30 (Trinta) dias, após a entrega dos veículos através de 
Deposito 

 



 

 

 
 
 
 

Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 
 
 O veículo atenderá 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 
Local e data  
 
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. 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. Valmir Quintino de Souza 
Telefone: (014) 3402-4410.  
E-mail: licitacao@marilia.sp.gov.br 
 
Consulta ata https://licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-
licitacao.aop?opcao=consultarDetalhesLicitacao&numeroLicitacao=730102  
Pregão: 102/2018 
BB: 730102    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*imagem ilustrativa* 


