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Rua Grande, 368
Bairro Povoado Roçã Grande

santa Luzia - MA / CEP: 65390-000
CN PJ: 36.552.751/0001'68

Â
Prefeitura Municipal De São Bernardo - MA
Pregão Eletrônico SRP N. 040/2021
Processo Administrativo N" 20210060/2021 CPL
Objeto: fornecimento de ambulâncias, pâra atender as necessidades da PÍefeitura Municipal
de sÃo BERNARADo/MA

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

Pelo presente, submeto à apreciação de Vossa Senhona, a minha proposta, confomê valores constantes

no Anexo l, pafte integranÍe desra proposta, relativa à licitação em epígraíe. assumindo inteira

responsabilidade por quaisquer enos ou omíssôes que venham a ser veifaados na preparação da mesma e

declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condiÇões em que se desenvolverão os trabalhoa e

concordamos com a totalidade das lnsÍn/Ções e crtéios de qualificação definiclos no edital. DEeLARO que

os prêÇos ofertados englobam todos os cuslos diretos e indiretos, tributos ,.tcidentes, encargos socials,

t'abalhistas. íreÍes, seguros, lucro e quaisquer ouÍras despesas que incidam ou venham a íncidi sobre o

obj eto de sta I íc itação ;

1. PROPONENTE:

Razão Social: INNOvAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome de Fantasia: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ : 36. 552.7 51/0001 -68

I nscríçáo Estadu al : 1 2. 637989-0

hscição Municipaf 36.1058

Endereço: Povoado Roça Grande n" 368 Santa Luzia -MA
Telef one : ( 9 8) 3 6 54-2247

E mail.' innovareireli@outlook-com

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenfa,) dias contados a paftir da data de enlrega desta

proposta.

3. PRAZO DE ENTREGA: De acordo com temo de referência.

4. PRAZO DE vtGÊNctA DO CANTRATo: De acordo com termo de referência.

5. COND/,çÓES DE PAGAMENTO: De acordo com termo de referéncia.

ô. DÁDOS AAÀ,CÁRíOSj Banco BRADESCO Agencia 1072 conta Corrente í7003-8

7. DADOS DO REPRESE'VIA'VIE LEGAL OUE ÁSS'NARA O CONTRATO:

Nome: lt O/SES tr'ELOSO CANTANHEDE

RG: 0't 9806522002-9

CPF: 045.520.003-30

Proflssãor Empresáio

Cargo/FunÇão ocupada: Administrador

INN
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Rua Grande,368
Bairro Povoado Roça G rande

santa Luzia - MA / cEP: 55390-000
CN PJ: 35.552.7s110001-68

A
Prefeitura Municipal De São Bernardo - MA
Pregão Eletrônico SRP No 04O/2021
Processo Administrativo No 20210060/2021 CpL
Objeto: fornecimento de ambulâncias, para atender as necessidades da prefeituÍa l.lunicipal
de sÃo BERilARADo/MÂ

8. Valor Totat Da Proposra; R$ 589.800,00 Quinhentos e Oitenta e Nove Mil e

Oitocentos Reais

9. Especif icações/Quantitatívosryalores :

INN;' '.\f1[?

ITEM DI,tSCRt(rÀO MARCA
MODELO

UND QTD V. UNIT V. TOTAL

1 Veículo tipo pick-up cabine
simples, c/ lração 4x4, zero km,
Air-Bag p/ os ocupantes da
cabine, Freio ci (A.B.S.) nas
quatro rodas. modelo do ano da
contratação ou do ano posterior,
adaptado pl ambulância de
silvPLES RE[íoÇÃo,
implementado c/ baú de alumínio
adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000
kg Motor: Potência mín 100 cv;
c/ todos os equipamentos de
serie não especiíicados e
exigidos pelo CONTRAN;
Snorkel p/ captaÇão do ar de
admissão do motor e diíerencial,
Capacidade volumétrica não
inÍerior a 5.5 metros cúbicos no
total. Sist. Elétrico: Original do
veículo, c/ montagem de bateria
adicional mín
l00A.lndependente da potência
necessária do alternador, não
serão admrtidos alternadores
menores que 120A.lnversor de
coÍente contÍnua (12V) pl
alternada (110V) c/ capacidadê
mín dê 1 .000W de potência máx
contínua, c/ onda senoidal pura
Painel elétrico interno mín de
uma régua integrada c/ no mín
04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+I) de 110 Vca e02 pl 12 V

TOYOTA
HILUX
2.8 TDt
cs 2021

Und 2 R$
294.900,00

R$
589.800,00

i n novarc i re I i @ outlook.com
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A
Prefeitura Municipal De São Bernardo - MA
Prcgão Eletrônico SRP llo 040/2021
Processo Administrativo No 20210060/2021 CpL
Objeto: fornecimento de ambulâncias, para
de sÃo BERNARADo/MA

(potência máx de 120 \ ô,
interruptores c/ teclas do tipo
iluminadas; Iluminação natural e
artificial. Sinalizador Frontal
Secundário: barra linear frontal o
veículo semi embutido no
defletor fÍonial, 02 sinalizadores
a LEDs em cada lado da
carenagem frontal da
ambulância na cor vermelha c/
tênsão de trabalho de 12 Vcc e
consumo nominal máx de 1,04
por sinalizador.02Sinalizadores
na parte traseira na cor
vermelha, cl frequência mín de
90 flashes por minuto. operando
mesmo c/ as portas traseiras
abertas e permÍtindo a
visualização da sinalização de
emergência no trânsito, quando
acionado, c/ lente inletada de
policarbonato, resistente a
impactos e descolorizaÇão cl
tratamento UV Fornece laudo
que comprove o atendimento às
normas SAE J575 e SAE J595
(Society of Automotive
Engineers), no que se refere aos
ensaios contra vibração,
umidade. poeira. corrosão.
deformação e traseiros.
SinalizaÇão acústica cl
amplificador de potência mín de
100 W RMS @13,8 Vcc. min de
03 tons distintos, sistema de
megafone cl ajuste de ganho e
pressão sonora a 01 metro no
mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece
laudo que comprove o
atendímento à norma SAE J'1849
(Society of Automotive
Engineêrs), no que se refere a
Íequisitos e diretrizes nos
sistêmas de sirenes eletrônÍcas
c/ um único autofalante; Sist. fixo
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Rua Grande, 368
Bairro Povoado Roça Grande

santa Luzia - MA / CEP: 65390-000
CN Pl : 36.552.75110001-68

atender as necessidades da PrefeituÍa Municipal
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Prefeitura Municipal De São Bernardo - MA
Pregão Eletrônico SRP No O40/2021
Processo Administrativo Í{o 20210060/2021 CpL
Objeto: fornecimento de ambulâncias, para
de sÃo BERNARADo/MA

veículo proporcionada por
janelâs e ar condicionado.
Compartimento do motorrsta c/ o
sist. original do fabricante do
chassi ou homologado pela
fábrica pl ar condicionado,
ventilação, aquecedor e
desembaçador. Pl o
compartimento do paciente
original do íabricante do chassi
ou homologado pela fábrica um
sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12
da NBR 14.56'l .Capacidade
termica do sist. de Ar
Condicionado do Compartimento
traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.
Cadeira do médico retrátil ao
lado da cabeceira da maca. No
salão de atendimento,
paralelamente à maca, um
banco lateral escamoteável, tipo
baú. Maca retrátil ou biarticulada,
confeccionada em duraluminio;
cl no mín 1.800 mm de
comprimento, cl sist. de
elevação do tronco do paciente
em pelo menos45 graus e
colchonete. Apresentar
Autorização de Funcionamento
de Empresa (AFE) do
Fabricante. bem como, Registro
ou Cadastramento dos Produtos
na ANVISA; Gatanlia de 24
meses. Ensaio atendendo à
norma ABNT NBR 1456í/2000 e
AMD Standard 004, feito por
laboratório credenciado. Design
lnterno: Dimensiona o espaÇo
interno da ambulância, visando
posicionar, de Íorma acessível e
prática, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento
às vitimas. Pega-mão ou
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Rua Grande, 368
Bairro Povoado Roça Grande

Santa Luzia - MA / CEP: 65390-000
CNPJ: 36.552.75110001-68

atender as necessidades da Prefeitura Municipal
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Rua Grande, 368
ro Povoado Roça Grande

santa Luzia - MA / cEP; 55390-000
CNPJ: 36.552.75110001.68

Â

PrefeituÍa Municipal De São Bernardo - MA
Pregâo Eletrônico SRP No 040/2021
Processo Administrativo No 20210060/2021 CPL
Objeto: fornecimento de ambulâncias, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de sÃo BERNARADo/MA

traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor
amarela. Armário lado esquerdo
da viatura tipo bancada pl
acomodaçâo de equipamentos,
p/ apoio dê equipamentos e
medicamentos; Fornecimento de
vinil adesivo p/ grafismo do
veículo, composto por (cruz da
vidaeSUS)epalavra
(ambulância) no capô, laterais e
vidros traseiros.

Valor Total R$ 589.800,00 Quinhentos e oitenta e Nove Mil e oitocenlos Reâis

DECIáRO que a empreso ocimo citodo se responsobilizo pelo entrego dos veículos disctiminodo em suo proposto de

preços, os quol estó de ocordo com os especificações do fermo de Reíerêncio, dentro do prozo estobelecído neste Editol e

que, decloro tombém, por ser de seu conhecimento, se submete a todas às clousulas e condições do editol rclotívos a este

certome, bem como às disposições do Lei Federol ne 10.520/02 e Le Federoln-o 8.666/93.

Santa Luzío - MA, 10 de dezembto de 2027

INN.,' V\ft
F
R

MorsES vElosoEü&lrffiHHt}* ".,,".

CANTANHEDE: ãffi ãlêl.*}.*'*'-'
04552000330 xffi,,,,,".,.

INT{OVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
cNPJ no 36.552,75U0001-68
M OIS ES VEL OSO CA NÍA N HEDE

RGr 019806522002-9
CPF: O45.520.O03-30

Proprietário
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