
 

 

 
 

 
 
AO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019 - SR 
 
Data e Hora de Abertura: 23/12/2019 as 09hs 
 
Proponente: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli.  
CNPJ(MF) Nº: 03.093.776/0003-53 
Endereço: AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 – Loja 03 - Mondubim, Fortaleza – CE. 
Fone: (11) 2478-2818 – E-mail: manupa@manupa.com.br  / operacional@manupa.com.br  
Banco: Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 
Contato Representante Local: Francisco Edinardo Freitas 
Telefone:(88) 997132247 E-mail: ednardo.fe@gmail.com 

 
 

OBJETO: Aquisição de veículos estruturalmente adequados para a Unidade Móvel da Saúde e Unidade Odontológica Móvel, 
bem como aquisição de transporte sanitário adaptado para pessoas com necessidades especiais e destinado ao 
deslocamento de pacientes para atendimento intermunicipal. 



 

 

 
 

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

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT MARCA PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

02 UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL 
Dimensões - Comprimento total: 5,50m 
- Comprimento carroceria: 4,00m - 
Largura da carroceria: 2,40m - Altura 
interna: de 1,90m a 2,10m Descrição 
Chassis: - Estrutura em aço carbono 
1020 dobrado a frio, montado sobre 
gabarito, soldado através do processo 
MIG e parafusado com parafusos de 
aço galvanizado. Com 04 (quatro) 
sapatas de apoio, bequilha com 
rolamento de nivelamento regulável 
com roda, para-choquetraseiro, escada 
retrátil e conjunto de engate. Todo 
conjunto do chassi e seus componentes 
possuem tratamento antioxidante 
galvanizado a fogo. - Suspensão: 
Sistema de fecho de molas 
independente com amortecedor de 

UNID 02 TRUCKBRASIL R$ 238.500,00  R$ 238.500,00 



 

 

dupla ação. - Informação do eixo: 01 
(um) eixo - Freio: Sistema hidráulico 
do tipo inercial - Pneus: 02 (dois) pneus 
de 08 (oito) lonas - Medida da roda: 
Rodas de tamanho 15 (quinze) - Engate: 
Sistema de engate com freio de 
estacionamento acoplado ao sistema 
hidráulico, dispositivo de desligamento 
do freio em manobra de ré. Estrutura 
Composta de perfis de alumínio, 
montada sobre gabarito, unida através 
de cantoneiras e rebites de alumínio. 
As estruturas são coladas e prensadas 
com material de alto desempenho, 
formando o revestimento interno e 
externo, com isolamento térmico. 
Dando à mesma uma espessura de 
20mm. - Isolamento: termo acústico 
com placas de poliuretano; - 
Revestimento da estrutura: laminado 
plástico industrial na cor branca que 
permita assepsia. Piso Assoalho de 
compensado de 15mm com tratamento 
anti mofo, revestido em piso bright 
com alta resistência a abrasão e 



 

 

tratamento anti bactericida e de 
superfície com índice de PU anti 
contaminação. Acabamento As 
laterais, frente, traseira e teto são 
unidos através de frisos de perfis de 
alumínio anodizado fosco, fixados 
através de parafusos auto atarraxante 
galvanizado. Perfil plástico peto de ½ 
cana para cobertura dos parafusos e 
acabamentos nos perfis de alumínio. 
Todas as uniões e junções são 
calafetadas com produto vedante 
flexível sikafle 221 (adesivo de um 
componente a base de poliuretano, de 
elasticidade com cura acelerada que se 
polimeriza com a própria umidade do 
ar). Móveis Os móveis são produzidos 
através de chapas confeccionada de 02 
(duas) lâminas de resina melaminica de 
alta pressão e preenchidos 
internamente com espuma rígida de 
alto desempenho. Devem ser do chão 
até o teto, estruturado e planejado de 
forma a contemplar os itens acessórios 
descritos abaixo e que possibilite 



 

 

maior aproveitamento do espaço 
interno do veículo. Sistema elétrico 
Conversor e regulador de voltagem 
127/220v com potência de 3kva. 
Luminária do tipo LED para iluminação 
interna, tomada para ligação dos 
equipamentos. Caixa de distribuição 
protegida por disjuntores. Sinalização 
externa De acordo com a legislação de 
trânsito em vigor. Sistema Hidráulico 
Tubos e conexão em material PVC e 
torneira com acionamento por bomba 
shurflo automática, saída de água 
servida unificada. Entrada de água com 
dois registros, um para a bomba e 
outro direto. - Reservatório de água: 
confeccionada em polipropileno com 
capacidade de 120 litros - 
Reservatório de água servida: 
confeccionada em polipropileno com 
capacidade para 120 litros Toldo 01 
(um) toldo de enrolar simples, 
comercial. Itens inclusos - 01 (uma) 
mesa; - 02 (duas) poltronas; - 01 (uma) 
cadeira odontológica completa; - 01 



 

 

(um) mocho clínico; - 01 (um) gabinete 
com pia com 02 (duas) torneiras com 
acionamento por pedal; 
- 01 (um) frigobar; - 01 (um) ar 
condicionado de, no mínimo, 12.000 
BTUs - 01 (um) autoclave de 12 litros; 
- 01 (um) compressor odontológico; - 01 
(um) móvel do chão até o teto, com o 
frigobar, autoclave e armário 
embutidos; - 01 (uma) bancada para 
instrumentais com gavetas. 

Total R$238.500,00 
 
Valor Item da Proposta: R$ R$238.500,00 (Duzentos e trinta e oito mil e quinhentos mil e quinhentos reais). 
 
Prazo de entrega dos produtos: Em até 30 (Trinta) dias. 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 
Condição de Pagamento: em até 30 (Trinta) dias. 
 
Banco: Brasil -001     Agência – 0474-X    C/C 11898-2 

 
 
 



 

 

 
 

 






























