
 

 

 

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 I   

 
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$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil 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 I 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
1 

VEÍCULO DE PASSAGEIRO, tipo ambulância (furgão), 
motorização mínima de 1.4, flex. (Gasolina e álcool), 02 
portas, capacidade para 02 ocupantes, ar condicionado 
com garantia de fábrica. Direção hidráulica, vidros e 
travas elétricas. Dados técnicos:  - 16 válvulas - 
potência liquida não inferior a: 95 cv (gasolina) e 98 cv 
(álcool) - sistema de alimentação manual - transmissão 
mínima 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré. O 
veículo cotado na proposta de preço deve ter suas 
características originais mantidas, não podendo nenhuma 
alteração ou adaptação ser realizada de modo a 
comprometer o desempenho original de fábrica. 
Condições de fornecimento: - o veículo a ser entregue 
deverá ser zero km, devendo ter ano/modelo de 
fabricação.  Equipado com todos os itens de segurança 
exigidos pelo DENATRAN; com frete incluso, com 

UNID. 02 CHEVROLET / 
MONTANA 

R$ 90.000,00 R$ 180.000,00 



 

 

emplacamento total e cobertura para 12 meses. 
Assistência técnica local durante o período de garantia.  
 
Observação: 
ADAPTADO com janelas jatadas 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 equipada com ar- condicionado duplo, 
maca fixa com rodas, com comprimento mínimo de 1.90 
metros, com encosto dobrável/reclinável, 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 tubular, para acomodação de duas 
pessoas com assento e encosto estofados, com dois 
cintos de segurança abdominais, piso antiderrapante, 
iluminação interna central e ventilador com interruptor 
independente; com logomarca do Município, na forma 
definida futuramente pela órgão 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL 



 

 

2 

VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR 
DE 10,5M³ INTERNO, potência mínima 129cv, direção 
hidráulica, ar condicionado dianteiro original de fábrica, 
cilindrada superior a 2.250, rodas de aço 6,5, pneus 
225/65 r16, tanque de combustível mínimo de 85lts, 
carga útil mínimo 1.530kg, garantia de um ano ou 100 
mil km, medidas externas: comprimento superior a 
5.540mt, altura superior a 2.490mt, medidas internas: 
salão ambulância comprimento superior a 3.080mt, 
altura superior a 1.890mt. condições de fornecimento: - 
o veículo a ser entregue deverá ser zero km, devendo ter 
ano/modelo de fabricação.  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.  
Observação: 
Revestimento interno no teto e laterais em fibra de 
vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na 
linha automotiva, e isolação termo acústica em isopor de 
aço na linha automotiva, e isolação termo acústica em 
isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de 

UNID. 02 RENAULT / 
MASTER 

L2H2 

R$ 212.500,00 R$ 425.000,00 



 

 

poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação 
das junções das chapas do teto e laterais com cola 
poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria 
para tal finalidade. Revestimento do assoalho em chapas 
de compensado naval, com tratamento à prova de 
umidade, com 15 mm de espessura, revestido em tecido 
emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com 
acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, 
obtendo uma perfeita assepsia. 01(uma) Janela 
corrediça, instalada na divisória original do veículo; 
01(uma) Janela corrediça, instalada na porta lateral 
direita do compartimento do paciente, com aplicação de 
película jateada-03 (três) listras centrais; 01(um) 
ventilador/exaustor de 12 volts, instalado no teto do 
veículo para circulação e distribuição do ar no 
compartimento do paciente; 01(um) armário aéreo, 
instalado na lateral esquerda do compartimento do 
paciente, confeccionado em chapas de compensado naval 
com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, 
portas de correr em acrílico transparente, utilizado para 
guarda de medicamentos, com comprimento de 1200 mm; 
01(uma) poltrona reclinável, confeccionada em estrutura 
de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada 



 

 

automotiva, com cinto de segurança abdominal; 01 (um) 
banco baú com capacidade para 03 pessoas, 
confeccionado em chapas de compensado naval com 
revestimento em fórmica texturizada na cor branca, 
cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, 
cintos de segurança abdominal, assento e encostos 
individuais em espuma injetada com revestimento em 
courvin de fácil limpeza; 
Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de 
fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com 
terminais clipados nas pontas dos fios; Iluminação 
interna composta por 04 (quatro) luminárias Led’s, 
instaladas no teto do compartimento do paciente, com 
interruptor instalado junto ao painel do motorista; 01 
(um) sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de 
Led’s e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de 
potência, no mínimo 01 (um) ton; Instalação de 01 (uma) 
Maca retrátil; 01 (uma) Prancha de Imobilização Adulto 
em prolipopileno; 06 (seis) Proteção tipo bolachas de aço 
inox para descanso das Rodas da maca retrátil; 01 (um) 
– Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, 
mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, 
umidificador, aspirador tipo Venturi, regulador de 



 

 

pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira 
transparente; 01 (um) – Suporte para Cilindro de 
oxigênio de 4 m³; 01 (um) Instalação de cilindro de 
oxigênio de 4 m³ - fornecido pela prefeitura; 01 (um) 
corrimão em alumínio polido, instalado na parte central 
do teto do compartimento do paciente, com dois pontos 
de fixação; 01 (um) – Suporte para soro e sangue, 
instalado junto ao corrimão. 

TOTAL GERAL LOTE I  R$ 605.000,00 
VALOR GLOBAL DA R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais). 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias 
 
Contato: Ana Paula Solposto Nogueira 
Telefone: (77) 3276-4968  
E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IMAGEM ILUSTRATIVA* 
 
 



 

 

 












