
 

 

 
 
 
AO 
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, ESTADO DA BAHIA 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
  
REF.:  
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. º 035/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 116/2018 
  

ENCERRAMENTO 12 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 10HS. 
 
Prezados Senhores, segue nossa oferta de:  
 

Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA. 
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 06 – 05 (CINCO) UNIDADES – GM/MONATANA MARIMAR ABULÂNCIA- 
CÓD.: 200520 – CONFORMEDESCRITO ABAIXO: 

 
Aquisição de ambulâncias para simples remoção, modelo pick-up Tipo 1: Veículo 0 KM (modelo 
comercial no mínimo correspondente à data da compra;) devidamente emplacado, com: Motor 
a partir de 1400 cilindradas (cm3); 04 cilindros; com 90 cv de potência; 02 (duas) portas 
laterais; direção hidráulica; ar condicionado transmissão mecânica de no mínimo 05 marchas 
à frente e 01 à ré; tração dianteira; cabine simples; reservatório de combustível para no 
mínimo 45 litros; bi-combustível (álcool e gasolina); capacidade para 02 (dois) passageiros, 
inclusive o condutor; compartimento de carga para no mínimo 600 kg com carroceria coberta 
de acordo com as adaptações propostas; protetor de Carter e câmbio; freio hidráulico; 
buzina dupla; cintos de segurança com 03 (três) pontos para os bancos; bancos de série 
revestidos com courvin; bateria de no mínimo 60 ampères e demais itens de segurança 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cor sólida branca 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; O veículo deverá possuir 
especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos; com logomarca do Estado, 
na forma definida pelo ÓRGÃO.  
 
Preço Unitário: R$ 85.000,00 (Oitenta e cinca mil reais). 
 
Preço Valor total: R$ 425.000,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil reais).. 
 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.  
 
Condição de Pagamento: 30 (Trinta) dias. 
 
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. Adriano Nascimento de Araujo  
Telefone: (74) 3531-1121  
E-mail: licitacao@curuca.ba.gov.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IMAGEM ILUSTRATIVA* 














