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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO - MA

corAcÃo

Proposta que Íaz a empresa CKS COMERCIO DE VEICULOS ElRELt. Com
sede à Av. Luís Viana Filho, 6462, Condomínio Manhattan Square, Edif. Wall
Street West, Bloco B, Sala 621, Paralela. Salvador; Estado da Bahia - Telefone:
71 3901-1 141; inscrita no CNPJ n".30.330.883/0001-69 e lE no. 148.488.304.

ITETJ: 1- O,! UNIDADE . TCYOTA HILUX CABII.JE SIIIJIPLES ADAPTADA
PARA AMBULÂNCIA
Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ traÇão 4x4, zero km, Àú-Baq p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ (À.B,S.) nas quatro rodas, modelo do
ano da contrataÇão ou do ano posterior, adaptado p,/ Unidade Móve1 de
Saúde - À.nbulância Tipo Â - Simples RemoÇão Tipo pick-up 4X4, de
SIMPLES REuoÇÀo, imp]ementado c/ baú de aluminio adaptado c/ portas
traseiras. C/ capacidade mín dc carga 1.000 kg Mot.or; Potência min 1OO
cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRÀN; Snorkel- p/ captaÇão do ar de admissão do motor e
diferencial; Capacidade volumétrj.ca não inferior a 5,5 metros cúbicos
no total.Sist. E1étrico: Orj-gina1 do veiculo, c/ montagem de baterla
adicional rnin 1004. Independente da poLência necessária do alternador.
não serâo admitj"dos alternadores menores que I20 À. Tnversor de
corrente continua ll2vl p/ alternada (1 10V) c,/ capacidade min de
1,000V1 de potencla Max continua, c/ onda senoidat pura. Painel
elétrico interno min de uma régua incegrada c/ no rnin 04 tomada§.
sendo 02 tripo.lares (2P+T) de I 10 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de
720 Wl , interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; l1umj-naÇão natural
e artificiaf . Sinalizador Frontaf Secundário: ba r ra linear frontal o
veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDS em
cada l-ado da carenagem frontal da Unidade Móve1 dc Saúde - .AÍdculância
Tipo A - simples RemoÇão Tipo pick-up 4X4,na cor branca c/ tensão de
trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0À por sinalizador, 02
Sinalizadores na palte traseira na cor vernelha, c,/ freqüência min de
90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e
permitindo a visua.lizaÇão da sinalização de emergência no trânsito,
quando acionado. c/ lente lnjetada de policarbonato, resistente a
impactos e descolonizaçáo c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove
o atendinento às normas sÀE J575 e SÀE J595 (society of ÀutomoLive
Engineers) . no que se refere aos ensaios conlra vibraÇão, umidade,
poeira, corrosáo, deformaÇão e traseiros. SinalizaÇáo acústica c/
amplificador de potência min de 100 W RMs G13,8 Vcc, min de 03 tons
distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a
01 metro no min 100 dB 013,8 vcc; Fornece laudo que comprove o
atendimento à norma SAE J1849 (Sociery of AutomoLivc Engineers), no
que se refere a requisitos e direLrizes nos sislemas de si-renes
eletrônicas c/ um unico alto-falante; Sist. fixo de
oxigêni o . vent i laÇão do veículo proporcionada por j anelas e ar
condi ci onado, Compart imento do motorista c/ o sist. original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado,
ventilaÇão, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente
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original do fabricante do chassi ou homorogado o.r. tEB';?35 ums
de Àr Condicionado e ventilaçào conforme o ilem 5.12 da NBR 14.561
.Capacidade térmica do sist. de Àr Condicionado do Compartimento
traseiró c/ no min 30-000 BTUS - Cadeira do médico retrátri1 ao lado da
cabeceira da maca.No sa.Lão de atendimento, paralelamente à maca, um

banco laLeral escamoteáve1, tlpo baú.Maca retráti] ou bi-articulada,
confeccionada em duralumini.o; c/ no min 1,800 mm de comprimento, c/
sist. de elevaÇão do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
co]- chone te . Àpresentar Àutorização de funcionamento de Empresa (ÁFE) do
Eabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na
AIIIISÀ: Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ÀBNT NBR
14567/2000 e Àl.rD Standard 004, feito por laboratório credenciado.
Design Int.erno; Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando
posicionar, dc forma acessivel e prática, a mac4 bancos, equipamentos
e aparelhos a serem utilizados no atendimento à vitinas.Pega-mão ou
balaústre vertical, junto a porLa traseira direiLo p1 auxiliar no
êmbarque, c/ acâbâmentô na cor amarela -Àrmário lado esqueldo da
viatura tipo bancada p/ acomodaÇão de equipamentos, p,/ apoio de
equipanentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p,/ grafisrno
do veiculo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância)
no capô, lateraj-s e vidros trase i ros , Fornecer de vinil adesivo p/
qrafisrno do veicul-o, composto por cruzes e palavra Unidade Móve1 de
Saúde - Ànbul-âncj-a Tipo À - Simples Remoçâo Tipo pick-up 4x4, vidros
laterais e traseirosi e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério
da saúde.

Preço Unltário ITEM 1: R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais)
Preço total ITEM 1: R$ í 90.000,00 (Cento e noventa mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos na proposta de que os preços apresentados inêluem todos os custos e despesas,
tais como, e sem se linútar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de

administração, produtos, servigos, encargos sociais, trabalhistês, segúros, lucÍos e oulros
necessáÍios ao cumprimento integral do obieto deste Edital e seus Anêxos.
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TOYOLEX AUTOS LTDA
AV. DOS HOI.AND-ESES, QUAI)IiA 07 No 9 C^l-l IAIJ
CIDADE: SÃO LUIS ESTADO: MARANHÃO CEP.65 071-380
FONE: 98 321'1 2850 FAX: 98 3217 2874 E-MAIL. Jose.ribamar@parvi.côm.br
oloos saNCÁRIo: BANCo Do BRASIL- AG.3434-0 C/C 10500-j
cNPl. 07 234 453/OOL3-65 rNSC. EST. 12 160 883-2

São Luís, 16 de dezembro de 2019
A
Prefeitura Municipal de Sào Bemardo MA

coTAÇAO DE PREÇO

ITEM

0l

ESPECTFTCAÇÕIS rrCXrC^lS
Veículo novo marca Toyota, tipo pick-up modelo HILIIX
CABINE SIMPLES NÂ COR BRANCA, 2O1912O2O,

TRAÇÃO 4x2, 4x4 e 4x4 reú:r:ida com acionamento eletrônico
com bloqueio de diferencial, 02 portas; Motor Turbo diesel D-4D
2.8L l6V Turbo, com 4 cilindros ern linha Potência máxima de
'l77CV13.40O r.p.m., sistema de alimentação de injeção direta e
eletrônica de combustivel ( tipo Common Rail), suspensão

dianteira: independente, braços duplos triangulares com molas
helicoidais e barra estabilizadora; suspensão traseira: eixo rígido,
molas semi-elípticas de duplo esúgio; cârnbio manual de 6
velocidades à frente mais re; freios dianteiros a disco ventilados
com ABS, e trÍseiros a tambor com LSPV ( váhula
proporcionadora sensível a carga e ABS), EBD, capacidade de

carga de 1.00O kg; pneus radiais 225170 R-l7, reservatório de
combustível de 80 litros,; Direção hidráulica C/ pinhâo e

cremalheira, pára-barro dianteiro e traseiro, Vidros verdes Pára-
brisa dçgradg Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição,
bancos dianteiros divididos(40/60), coluna de direção com
regulagem de altwa, comando interno de abertura do tanque de
combustível, 02 ganchos dianteiros, Hodômetro parcial,

, EQUIPADA COM AMBULANCIÂ,
Isolamento termo acústico; vidro revestimento intemo laterais e
teto em PRFV fibra de vidro; piso antiderrapante de alta
resistência em frbra de vidro;
Armários confeccionados em fibra de vidro com cor clara fixado
na lateral da capota possúndo: 02 armários superioÍes com portas

corrediças WÍa aÍÍl.azÊnamento de medicamento; 01 armário com
portas corrediça e local para armazenamento de medicamento e
bancada para instalaçâo de 02 cilindros de oxigênio;
Banco lateral Íevestido em fibra de vidro para 02 pessoas com

,k>

Em atençâo a vossa solicitação, estamos enviando cotaçâo de preço para fornecimento de
veículo pick-up transformada em ambulância para simples remoçâo.
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cinto de segurança individual, estofamento ditá',liii@
resistên cia;
Maca retrátil com comprimento superior a 1,90m com cabeceira
voltada para frente do veículo; com pes dobráveis, sistema de
escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materais
resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema
de freios, com trava de segurança para evitar o fechamento
rnvolunário das pernas da maca quando na posição estendida,
projetada de formaa permitir a rápida retirada e inserção da vitima
no compartimento da viatura, com utilização de um sistema de
Íetração dos pes acionado pelo próprio impulso da maca para

denúo e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por
apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de
segurançâ fixos à mesma" equipados com travas rápidas, que
permitam perfeita segwança e desengate nípidq sem riscos para a
vítima. Deve ser provida de sistema de eevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 gÍaus e suportaÍ neste item peso

mínimo de l0okg sem corte na lateral para deslocamento da maca
dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente
a fim de maior seguÍança do passageiro.

Sistema elétrico centÍal ade comando eleúco com painel de
controle central com chave disjuntor térmica, 02 tomadas internas
2P+ll0vca,02 tomadas internas 12 Vts,02 lâmpadas dicroicas,
caixa de disjrmtor instalado no armário de fácil acesso; batena
auxiliar; chave geral para desligar sistema eletrico do furgào;
conversor de 12 v para I l0vca de voltagem para l00O wats; relés
com fusível; sistema de gerenciamento de energia, separando a

bateria do veículo e abateria do furgão ambulância.
Sinaliz:dor - sinalizadora barra com sirene de 100 wats
eletrônica e o5 luzes de advertência fixaÍl^q nas laterais do
veículo, sendo três em cada lado e 02 na tÍaseira, 01 farol de
embarque instalado sobre a porta traseira.

Oxigenoterapia - sistema de oxigênio com suporte para cilindro
de 16 litros; instalaçâo de um cilindro de oxigàrio de 16 litros
com válvula e manômetro; regua de oxigênio de 03 pontas com
fluxometro / aspirador / umidifi cador.
Vidros uma janela lateral corrediça com pelicula opaca; vidros
nâs portas traseira com serigrafia e película; cavidade para

visibilidade entre a cabine do motorista e do paciorte.
Portas Traseiras conjunto completo de fechadura, trincos, dois
amortecedores na região superior sendo um em cadâ porta úaselra
ern fibra com abertura lateral.
Ventila$o - instalação de 0l ventilador e 0l exaustor.
Demais itens - pintura externa na cor do veículo; instalação de
suporte para soro fixado no balaustre; balaustre fixado no teto;
reforço no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;
serigrafia padrão ambulância, alteração da marca e modelo CAT
junto ao Detran de furgão para ambulância.
Ar condicionado na cabine e ambulatório para paciente,

e
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ASSISTENCIA TECMCA: os serviços de manutenção e assistência técnica serão

prestâdos pela empresa proponente com sede à Avenida dos Holandeses, no 20 - quadra 31,

lote 20 bairro calhau - São Luís - MA.

Nos preços acima já estão inclusos todos os insumos que compõem tais como as

despesas com impostos, frete, e quaisqueÍ outros que incidirem diretâ ou indiretamente na

aquisiçâo do objeto desta licita$o, inclusive os valores dos impostos sobre circula$o de

mercadorias e serviços (ICMS) e do imposto sobre produtos industrializados (lP!,
calculados pelas alíquotas vigentes na data desta propostâ.

'l'oyolex AuÍos s.l
lJ^
Füo
a Sarvefno

cPr' 2N 311 403 U
RG 1852102N1 2

Tclcfonas: 3217 2873
Celular 98 98802 ENO / 98 98171 3015

alarme sonoro de ré, prancha de resgate em MDF; strobos
choque dianteiro; strobos no para choque traseiro, cadeira de
rodas com suportg suporte para câdeira de rodas, layout
personalizada a combinar, comunicar com tela e megafone;
equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema
eletrico da ambulância, possrbilitando comando intemo de dentrô
da cabine do motorista para o ambulatório. Gerenciando baterias,
iluminaçâo intema e externa, sinalizaçâo sonora, e visual,
dispondo de 01 carregador veicular com cabo USB excluindo a
instalação de botões na cabine do motorista pa.Ía gerenciamento
dos componentes elétricos da ambulância. Veículo licenciado e
emplecado 2019, bem como <xr demais itens exigidos pela
Iegislaçâo vigente-

no para

Quantidade 01 (uma) unidade
Preço unitário
Preço total

Rl§ 195.00O,0O (cento e noventa e cinco mil reais)
R$ 195.00O 00 (cento e noventa e cinco mil reais)

Pagamento A vista
Reaiustamento de Preço
Faturamento do veículo TOYOLEX ATITOS S. Â
Prazo de entrega 60 dias
l-ocal de Entrega São Luis -MA

| 2 meses

Dezembro 2019
Garantia
Validade da Proposta


