
 

 

 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL – BA  
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF.: EDITAL Nº 053/2019 
       PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2019 
       PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2019  
           
ABERTURA: 30 DE JULHO  2019 AS 09:00HS   

 
PROPOSTA REALINHADA LOTE III   

 
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente a PREGÃO PRESENCIAL Nº 
046/2019, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS 0 KM, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL, pelo valor global de R$ 817.500,00 (Oitocentos e dezessete mil e quinhentos 
reais). 
 
 
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta 
licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as 
cláusulas e condições previstas neste edital. 
 



 

 

 
 
Licitante: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas EIRILI. CNPJ (MF) Nº: 03.093.776/0003-53 
LOTE III 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
1 

VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP, cor a definir, 
zero km, gasolina/álcool - flex. com potência líquida 
efetiva mínima de 140 cv, cabine dupla, com tração 4x2 
integral, transmissão manual de no mínimo 05 
velocidades à frente e 01 a ré, ano e modelo de 
fabricação igual ou posterior a data do pedido, 
capacidade mínima de carga de 920 à 1.000 kg, travas 
elétricas nas 04 portas; travamento automático das 
portas; ar condicionado; direção hidráulica; cinto de 
segurança dianteiros de 03 pontos; cinto de segurança 
traseiro de 03 e 02 pontos, equipado com todos os itens 
de segurança exigidos pelo DENATRAN; com frete 
incluso, com emplacamento total e cobertura para 12 
meses. Assistência técnica local durante o período de 
garantia. Emplacamento em nome do órgão contratante. 

UNID. 03 FIAT / TORO R$ 120.000,00 R$ 360.000,00 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL 



 

 

2 

VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP, cor a definir, 
zero km, diesel - potência líquida efetiva mínima de 
160 cv, cabine dupla, com tração 4x4, motorização: 2.3 
à 3.2. Transmissão manual de no mínimo 05 velocidades 
à frente e 01 a ré, ano e modelo de fabricação igual ou 
posterior a data do pedido, capacidade mínima de carga 
de 1.000 à 1.300 kg, travas elétricas & vidros 
elétricos nas 04 portas; tanque de combustível: 70 à 
80 litros; ar condicionado; direção hidráulica; cinto de 
segurança dianteiros de 03 pontos; cinto de segurança 
traseiro de 03 e 02 pontos. Equipado com todos os itens 
de segurança exigidos pelo DENATRAN; com frete 
incluso, com emplacamento total e cobertura para 12 
meses. Assistência técnica local durante o período de 
garantia. Emplacamento em nome do órgão contratante. 

UNID. 03 FORD / 
RANGER 

R$ 152.500,00 R$ 457.500,00 

TOTAL GERAL LOTE III  R$ 817.500,00 
 
 
VALOR GLOBAL DA R$ 817.500,00 (Oitocentos e dezessete mil e quinhentos reais). 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS 
 
Contato: Ana Paula Solposto Nogueira 
Telefone: (77) 3276-4968 
E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IMAGEM ILUSTRATIVO* 
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