
 

 

 
 
 
AO 
ESTADO DO PIAUI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS   
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0056/2019/SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019-PMCC-CPL 
 
ABERTURA: 14 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 08HS 
 
Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI. 
Rua: AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 – Loja 03 - Mondubim, Fortaleza – CE. 
Fortaleza /CE - Telefone: 11 2478-2818 
E-mail: manupa@manupa.com.br/operacional@manupa.com.br 
Contato Representante Local: Sr. Airton Luís Vasconcelos Feitosa  
E-mail: airtonrep@yahoo.com.br 
Fone: (86) 9 9977-6178 

 
Abaixo propomos preços para fornecimento de: 
 
 

ITEM 02- 04 (QUATRO) UNIDADES – FURGÃO RENAULT MASTE L2H2 
AMBULÂNCIA MARIMAR CÓDIGO 243460 CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: 

 
AMBULANCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO: Veículo tipo furgão 0 Km, ano/modelo 

2019/2019, preferencialmente de fabricação nacional, Teto Alto, adaptado para ambulância, 
na cor branca, 130 CV de potência , direção hidráulica, movido a óleo diesel, 05 marchas à 
frente e 01 à ré, bateria de 90 AH ou superior, freios ABS, compartimento de carga de 
11m3, porta lateral de correr com janela de ventilação forçada, 02 portas laterais na parte 
dianteira e 02 portas de abrir na parte traseira, equipado com: Isolamento térmico e 
acústico em placas de isopor de alta densidade tipo P2; Revestimento interno das laterais e 
teto em placas lisas e higienizáveis na cor branca, com sistema de encaixe e acabamento em 
perfis de alumínio na cor branca; Piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura. 
com aplicação de manta vinílica de alta resistência, Instalação da película branca nos vidros 
Janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na 
parede divisória; Armário instalado na lateral esquerda superior do compartimento de 
atendimento, composto de prateleiras com portas em acrílico, nas cores cinza e branca; 
Banco tipo baú, instalado na lateral direita do compartimento de atendimento, com disposição  



 

 

 
 
 
 
para acomodar 03 ( três) pessoas sentadas, com assentos, encostos, apoios de cabeça 
estofados em courvim de alta resistência na cor cinza e cintos de segurança tipo abdominal; 
Banco ara atendente médico, instalado na cabeceira da maca com base fixa, assento, encosto 
e apoio de cabeça estofados em courvim de alta resistência na cor cinza e cinto de segurança 
abdominal; Maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, rodízios 
giratórios, colchonete em espuma revestido em material impermeável na cor cinza. com 
regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança; Balaústre tubular instalado 
longitudinalmente no teto; Suporte para soro e plasma removível, instalado na balaústre; 
Suporte para cilindro de oxigénio: 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 litros, com válvula e 
manômetro; Régua tripla completa composta de fluxômetro, frasco aspirador, umidificador 
e chicote com máscara; Iluminação interna composta por 02 (duas) luminárias de uma 
intensidade mínima de 21 W; Sistema de ventilação forçada, composto minimamente por 01 
(um) ventilador e 01 (um) exaustor  instalados na lateral; Sinalizador visual em formato de 
barra linear na cor vermelha, em LEDS com defletores giratórios e sirene eletrônica; Sirene 
de ré; Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras; Grafismo externo padrão 
ambulância composto de: Palavra AMBULÂNCIA, invertida no capô; Palavra AMBULÂNCIA, 
na traseira; Cruzes nas laterais e na traseira; ar condicionado em ambos os compartimentos  
(motorista e paciente). o veículo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos 
exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e ter no mínimo garantia de I ano sem limite de 
quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás. 
 
Preço Unitário: R$ 197.101,00 (Cento e noventa e sete mil cento e um reais) 
 
Preço total: R$ 788.404,00 (Setecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e quatro reais). 
 
Prazo de entrega: Em até 30 (Trinta) dias consecutivos, após o recebimento, pelo 
fornecedor, da Autorização de Fornecimento – AF / Ordem de Serviços.  
 
Garantia: 12 (Doze) meses. 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.  
 
Condições de Pagamento: Em até 30 (Trinta) dias,  
 

Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 










