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ITETI DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.
VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

Veiculo tipo Ambulância Simples Remoção -
tipo pick-up Chevrolet Sl0 cabine simples, c/
tração 4x4, zero kmr Air-Bâg p/ os ocuprnt€s
da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas,
modelo do ano da contratação ou do ano
posterior, adaptado pi ambulância de
SIMPLES RE)ÍOÇÁO, implementedo c/ baú
de aluminio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000 kg Motor;
Potência mÍn 100 cv; c/ todos os equipamentos
de série não especiÍicados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkel p/ captaçio do ar de
admissão do motor e diferencial; Cepacidade
volumétrica não infeúor a 5,5 metros cúbicos
no totâl, Sist. Elétrico: Original do veículo, c/
montsgem de bâteria adicionel mín
l00A.Independente dâ potênciâ necessária do
alternador, não serão admitidos alternadores
menorês que 120 A Inversor de correnle
continua (f2V) p/ alternadâ (ll0Y) c/
capacidade mín de 1.000W de potência máx
continua, c/ onda senoidal pura. Painel
elétrico interno mín de uma rógua integrade
c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ l2 V (potência máx
de l20W), interruptores c/ teclas do tipo
iluminrdas; lluminação natural e ârtificitl.
Sinalizador Frontal Secundário: barra linear
frontâl o rcículo semi embutido no refl€tor
frontal, 02 sinalizâdores â LEDs em cada lado
da carenagem frontâl da ambulância na cor
vermelha c/ tensio de trâbâlho de 12 Vcc e

consumo nominâl máx de l,0A por
inalizador.02 Sinalizadores na paÍe traseira
na cor vermelhe, c/ frequência mín de 90
llashes por minuto, operando mesmo c/ rs
portas traseiras abertas e permitindo a
üsualização da sinalização de emergência no
trânsito, quando acionado, c/ lente injetâda de

arbonato, resistente a impactos e

0l 0l R$ 301.300,00 RS 301.300,00
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descolorização c/ tntamento UV. Fornece
laudo que comprove o atendimento às normas
SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotivs
Engenhes), no que se refere aos ensaios contra
übração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e traseiros. Sinalizâção âcústica
c/ amplificador de potência mín de 100
WRMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos,
sistema de megafone c/ rjuste de ganho e

pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB
@.13,8 Vcc; Fornece laudo que comprovc o
atendimento à norma SAE J1849 (Socies of
Àutomotiva Engenhes), no que se reÍere a

requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes
eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo
de Oxigênio. Ventilação do veículo
proporcionada por janelas e ar-condicionado.
Compartimento do motoristâ c/ o sist. original
do fabricante do chassi ou homologâdo pela
fábrica pl âr-condicionÊdo, ventilação,
aquecedor e desembaçador. Pl o
compartimento do paciente original do
fabricante do châssi ou homologado pela
fábrica um sist. de Àr-Condicionado e

ventilação conforme o item 5.12 ds NBR 14.

56l.Capacidade térmica do sist. de Ar-
Condicionado do Compartimento traseiro c/
no min 30.000 BTUs. Cadeira do médico
retrátil ao lado da cabeceira da maca. No
salão de âtendimento, paralelamente à maca,
um brnco lrterâl Escamoteavel, tipo baú.
Maca retrátil ou biaúiculada, confeccionâdâ
em duralumíniol c/ no min 1.800 mm de
comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e colchoneÍe,
Apresentâr Autorizâção de Funcionrmento
de Enpresa (ÀFE) do Fâbricântê, bem como,
Registro ou Cadastramento dos Produtos na
AIWISA: Garantia de 24 meses. Ensaio
atendendo à norms ABNT NBR 14561/2000 e

balaústre vertical, junto a porta traseira
direita, p/ auxiliar no embfrque, cl
acabamento na cor amarela. Armário lado
esquerdo da viatura tipo bancada p/
acomodação de equipamentos, p/ apoio de

equipâmentos e m€dieâmentos! lôrnecimento
de vinil rdesivo p/ grâÍismo do Yeículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra
(ambulância) no capô, laterais e vidros
traseiros. AMD Standard 004, feito por
laboratório credenciado. Design Int€rno:
Dimensiona o espâço interno da ambulância,
visando posicionar, de forma âcessível e

prática, a maca, bancos, equipamentos e

âparelhos a serem utilizados no etendimento
às vitimas. Pega mâo ou balaústre vertical,
junto a ports trâseira direitâ p/ euxiliar no
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embarque, c/ acabamento na cor amarela.
Armário ledo esquerdo da viatura tipo
brncada p/ acomodação de equipamentos. o/
apoio de equipamentos e medicamentos;
fornecimento de ünil adesivo p/ graíismo do
veículo composto por (cruz de üda e SUS) e a

palavra (AMBULANCIA) no capô, laterais e

vidros traseiros.

I

VALOR TOTAL R$: 301.300,00 (Trezentos e um mil e trezentos reâis ).
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A Prefeitura l.lunicipa! de São Bernardo - MA
PROPOSTA DE PRECOS

M. R. S. SOUZA - EPP

CNPJ: 16.684.346/0001-96

Propomos o valor Total de R$ 2gg.2oo,oo conforme descrito em quadro abaixo:

I'I'EM urscnrÇÃo po oBJETo UNID QUANT
VALOR

UNTT.

VALOR

TOTAL

Veículo tipo Ambulância Simples Remoção-
tipo pick-up Chevrolet Sl0 cabine simples, c/
tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupântes
da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nos quatro rodas,
modelo do âno dâ contratâção ou do ano
posterior, adaptado p/ ambulância de
SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/
baú de alumínio adaptado c/ portâs
traseirâs. C/ capacidade mín de carga 1.0(X)

kg MotoÍ! Potência mín 100 cv; c/ todos os

equiprmentos de série não especificados e

exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/
crptaçio do ar de admissão do motor e

diferencial; Capacidade volumétricâ não

inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist.

Elétrico: Original do veículo, c/ montagem

dê bâteria adicional mín l0oA.lndependente
da potência necessária do alternador, nâo

serão admitidos âlternadores menores que

120 A Inversor de corrente contínua (12V) p/
âlternada (1f0V; c/ capacidade mín de

1.0ffiW de potência máx contínua, c/ onda

senoidel pura. Painel elétrico interno min de

uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas,
sendo 02 tripolares (2P+T) de ll0 Vca e 02

pl 72 V (potência máx de l20W),
interruptores c/ teclss do tipo iluminâdâs;
Iluminação natural e artiÍicial. Sinalizador
Frontal Secundário: barra linear frontal o
veículo semi embutido no rêfletor frontâ|. 02

sinalizadores â LEDs em cada lado da
cârenagem frontal da embulâncie na cor
vermella c/ tensão de trâbâlho de 12 Vcc e
consumo nominal máx de l,0A por
inalizador.02 Sinalizadores na parte traseira
nâ cor vermelhs, c/ frequência min de 90

flashes por minuto, operândo mesmo c/ as

portas traseiÍas abertas e permitindo a

0l 0l RS 298.200,00 R$ 298.200,00

Telefone: 98 99121-1800 ou 98 98183-1000 - solucao.empreendimentos@outlook.com

I
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üsualização da sinalização de emergência no
trânsito, quando acionado, c/ lente injetada
de policarbonato, resistent€ a impactos e

descolorização c/ tratamento UV. Fornece
laudo que comprove o atêndimento às

normas SAE J575 e SAE J595 (Sociery of
Automotiva f,ngenhes), no que se refere aos

ensaios contrâ übração, umidade, poeira,
corrosão, deformação e traseiros.
Sinalização acústica c/ amplilicador de
potência mín de 100 WRMS @13,8 Vcc, mín
de 03 tons distintos, sistema de megafone c/
ajuste de ganho e pressão sonora a 0l metro
no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo
que comprove o rÍendimento à norma SAE
J1849 (Society of Automotiva Engenhes), no
que se refere a requisitos e diretrizes nos

sistemas de siren€s eletrônicas c/ um único
âutofâlante; Sist. fixo de Oxigênio.
Ventilação do veiculo proporcionada por
janelas e ar-condicionado, Compartimento
do motorista c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica pi ar-
condicionado, ventil.ção, aquecedor e

desembaçâdor. P/ o compartimento do
paciente original do fabricânte do chassi ou
homologâdo pela fábrica um sist. de Ar-
Condicionado e ventilaçâo conforme o item
5.12 da NBR 14. 56l.Capacidade térmica do

sist. de Ar-Condicionado do Compaúim€nto
traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do
médico retrátil ao lado da cabeceira da

mâca. No sâlão de atendimento,
perrlelamente à maca, um banco lslerâl
Escamoteâyel, tipo baú. Mâca retrátil ou

biarticulada, confeccionada em

duraluminio; c/ no min 1.800 mm de

comprimentor c/ sist. de elevâção do tronco
do pâciente em pelo menos 45 graus e

colchonete. Apresentâr Autorizaçáo de

Funcionamento de Empresa (AFE) do
Fabricante, bem como, Registro 0u
Cadastramento dos Produtos na A|IVISA;
Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à

norma ABNT NBR 14561/2000 e balaústre
vertical, junto a porta traseira direita, p/

Telefone: 98 99L21-1800 ou 98 98183-1000 - solucao.empreendimentos@outlook.com

I
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M. R. S. SOUZA. EPP

CNPJ: 16.684.346/0001-96

o valor total proposto estão ênglobados todos os tributo6, taxas e/ou êncargos de quaisquêr nah.rrezas
devidos aos poder€s púHicos fedê.ais, estaduais ou municapais, comprcmêtendo-nos a saldá-los, por
no6sâ @nta, nos prazos e na forma preüsta na legislação peÉinente, bem como despesars oom êncãlgos
Eebathistas ê sociait mão-de-obra, transpoÉes de nosso pessoal e de mateÍiais, todos os custos dir€ta
ou indiÍetamente rdacionados com o objeto desta licÍtaÉo, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e
dos êquipamenbs êmpÍ€gadoc na exêcução das obÍas ê serviçc.

PindaÉ Mirim - MÀ 25 de Outubro de 2021.

Llínrrrr', i',rar'* 'f' f71n4rt
Solução Empreendimentos
CNPJ: 16.684.346/000í -96

auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor
âmârela. Armário lado esquerdo da üatura
tipo bancada pl acomodação de

equipamentos, p/ apoio de cquipamentos e

mcdicamentos; Fornecimento de ünil
adesivo p/ gralismo do veículo, composto por
(cruz dr vida e SUS) e palavra (ambulância)
no capô, laterâis e üdros treseiros, AMD
Standard 004, feito por laboratório
credenciado. Design Interno: Dimensiona o

espsço interno da ambulância, visando
posicionar, de forma acessível e prática, a
maca, bancos, equipamentos e aparelhos a

serem utilizados no atendim€nto às vitimas.
Pege mão ou balaústre vertical,junto a portâ
trâseira direitâ p/ auxiliar no embarque, c/

acabrmento na cor amarela. Armário lado
esquerdo da üatura tipo bancada p/
acomodaçio de equiprmentos. o/ âpoio de

equipamentos e medicamentos;

fornecimento de ünil adesivo p/ graÍismo do
veículo composto por (cruz de vida e SUS) e

a pelavra (AMBULANCIA) no capô, laterais
e vidros trâseiros,

VALOR TOTAL R$: 298.200,00 (Duzentos e noventa e oito mi! e duzentos reais ).

Telêfone:98 99121-1800 ou 98 98183-1000 - solucao.empreendimentos@outlook.com
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CIDADE: SÃOLUIS ESTADO:MARANHÃO CEP.65O7I-380
FONE:98 3217 2850 FAX:98 3217 2874 E-MAIL ribamarO507ídcmail.com
DADOS BANCÁRI O: BANCO DO BLASIL- AG. 3434-0 C/C 10500-3
CNPJ. 07 234 453t0013-65 INSC. EST. l2 160 883-2

Sào Luís, l4 de outubro de 2021

Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA
cplsaobemardoma@gmail.com

COTAÇÃO COMERCIAL

Em resposta a vossa solicitação, estamos enviando cotação de preço para
veículo ambulância 4x4, marca Toyota, modelo Hilux CS MT

ITEM

0l

ESPECIFICAÇOES TECNICAS
Veículo novo marca Toyota, tipo pick-up modelo HILUX
CABINE CHASSI, NA COR BRÀNCA,202112021, Diesel D-
4D 2.8L l6v Turbo com 42,8 Kgf m, TRAÇÀO 4x2,4x4 e 4x4
reduzida com acionamento eletrônico com bloqueio de

diferencial, 02 portas; Motor Turbo diesel D-4D 2.8L l6V Turbo,
204 cv, com 4 cilindros em linha de alimentação de injeçào
direta e eletrônica de combustível ( tipo Common Rail),
suspensão dianteira: independente, braços duplos triangulares
com molas helicoidais e barra estabilizadora; suspensão traseira:
eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio; câmbio
manual de 6 velocidades à frente mais ré; freios dianteiros a
disco ventilados com ABS, e traseiros a tambor com LSPV (
válvula proporcionadora scnsível a carga e ABS), EBD,
capacidade de carga de 1.000 kg; pneus radiais 225170 P.17,
resewatório de combustível de 80 litros,; Direçâo hidráulica C/
pinhão e cremalheir4 pára-bano dianteiro e traseiro, Vidros
verdes Pára-brisa dégrade, Aviso sonoro de faróis ligados e

chave na ignição, bancos dianteiros divididos(40/60), coluna de

direção com rcgulagem de altura, comando intcmo de abeúura do
tanque de combustír'el, 02 ganchos dianteiros, Hodômetro parcial,

EQUIPADA COM AMBULANCIA, tipo baú, como segue:
Isolâmento tcrmoacústico; vidro revestimento interno lâterais e

\]
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teto em PRFV fibra de üdro; piso antiderrapante de alta
resistência em fibra de vidro; Armá,rios confeccionados em Íibra
de vidro com cor clara fixado na lateral da capota possuindo: 02
armários superiores com portas corrediças para armazenamento
de medicamento; 0l armário com portas corrediça e local para
aÍmazenamento de medicarnento e bancada para instalação de 02
cilindros de oxigênio;
Banco lateral revestido em fibra de vidro para 02 pessoas com
cinto de segurança individual, estofamento em courvim de alta
resistência; Maca retrátil com comprimento superior a 1,90m com
cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis,
sistema de escamoteável, provida de rodizios confeccionados em
materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e
sistema de freios, com trava de segurança para evitar o
fechamento involuntário das pemas da maca quando na posiçào
estendida, projetada de forma a permitir a nípida Íetirada e
inserção da vítima no compartimento da viatura, com utilizaçào
de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso
da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser
manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três

cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas nípidâs,
que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos
para a vítima. Deve ser proüda de sistema de eevação do tronco
do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso

mínimo de 100kg sem coÍe na lateral para deslocamento da maca
dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para fiente
a fim de maior segurança do passageiro. Sistema elétrico central
ade comando eletrico com painel de controle central com chave
disjuntor térmica, o2 tomadas intemas 2P+l10vca" 02 tomadas
intemas l2 Vts, 02 lâmpadas dicroicas, caixa de disjuntor
instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar; chave geral
para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para
I lOvca de voltagem para 1000 wats; relés com fusível; sistema de
gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e

abateria do furgão ambulância. Sinalizador - sinalizadora barra
com sirene de 100 wats eletrônica e 05 luzes de advertência
fixadas nas Iaterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na

traseira, 0l farol de embarque instalado sobre a porta traseira.
Oxigenoterapia - sistema de oxigênio com suporte para cilindro
de 16 litros; instalâção de um cilindro de oxigênio de 16 litros
com válvula e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas com
fluxometro / aspirador / umidificador. Vidros - uma janela lateral
conediça com película opaca; vidros nas portas traseira com
serigrafia e películal cavidade para visibilidade entre a cabine do
motorista e do paciente. Portas Traseiras - conjunto completo de

fechadura, trincos, dois amoÍtecedores na região superior sendo
um em cada porta traseira em fibra com abertura lateral.
Ventilação - instalação de 0l ventilador e 0l exaustor. Demais
itens - tura extema na cor do veículo Insta des rte
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ASSISTENCIA TECNICA: os serviços de manutenção e assistência técnica serão
preslados pela empresa proponente com sede à Avenida dos Holandeses. n' 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 quaisquer outros que incidirem direta ou indiretamente na

aquisição do objeto desta licitaçâo, inclusive os valores dos impostos sobre circulação de

mercadorias e serviços (ICMS) e do imposto sobre produtos industrializados (IPI),
calculados pelas aliquotâs vigentes na data destâ pÍoposta.

Toyolex Autos S.Á

Jose Ribamar e Silva Filho
Deparlamento de vendas a governo

cPF 200 314 403 04
RG 18s2402001 2

Ribama r0707(àemail.com

pam soro fixado no balaústre; balaústre 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 para
paciente; alarme sonoro de ré, prancha de resgate em MDF;
strobos no para choque dianteiro; strobos no para choque traseiro,
cadeira de rodas com suporte, suporte para cadeira de rodas,
layout personalizada a combinar, comunicar com tela e megafone;
eqúpamento operacional para gerenciamento de todo sistema
elétrico da ambúância, possibilitando comando intemo de dentro
da cabine do motorista para o ambulatório. Gerenciando baterias,
iluminação intema e externa, sinalização sonora, e visual,
dispondo de 0l carregador veicular com cabo USB excluindo a
instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento
dos componentes elétricos da ambulância. Veículo licenciado e
emplacado 2021, bem como os demais itens exigidos pela
Legislação ügente.

Quantidade 0l (uma) unidade
Preço unitiirio
Preço total

R$ 328.000,00 (trezentos e e vinte e oito mil reais)
RS 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais)

Pagâmento À vista
Rcaiustamento de PrcÇo

Faturamento do veículo TOYOLEX AUTOS S. A
Prazo dc entrega 120 (cento e vinte) dias
Local de Entrega: São Luis
Carantia 36 meses para pessoa fisica e pessoas juridicas 36 meses ou

100.000 quilômetros prevalecendo o que vencer primeiro
Validade da Proposta Oumbro de 2021

98 98463 6482 / 98 98171 30t s
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