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M. R. S. SOUZA - EPP

CNPJ: 16.684.346/0001-96
À Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
PROPOSTA DE PRECOS

Propomos o Valor Total de R$ 298.200,00 Conforme descrito em quadro abaixo:

UNID
VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJtrTO

R§ 298.200,00R$ 298.200,00010l

Veículo tipo Ambulância Simples Remoção -
tipo pick-up Chevrolet S10 cabine simpl€s, c/

tr?,ção 4\4,zero km, Air-Bag p/ os ocupantes

da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nâs quâtro rodss'

modelo do âno da contratâção ou do gno

posterior, adaptado p/ ambulância de

SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/

baú de alumínio adaptado c/ poÍas
trâseiras, C/ capacidade mín de carga 1.0ü)

kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os

equipamentos de série não especiÍicados e

exigidos pelo CONTRAN; Snorkel P/

captação do ar de admissão do motor e

diferenciâl; Capacidade volumétrica não

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

Elétrico: Original do veículo, c/ montagem

de bateria adicional mín l00A.Independente

da potência necessária do alternador, não

serão admitidos alternadores menorês que

120 A Inversor de corrente contínuâ (12Y) p/

alternada (1f0V) c/ capacidade mín de

1.000W de potência máx contínuâ, c/ onda

senoidâl 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 12 Y (potência máx de l20W)'
interruptores c/ teclas do tipo iluminadas;

Iluminâção natural e artificiâl' Sinalizador

Frontâl Secundário: barra linear frontâl o

veículo semi embutido no refletor frontal, 02

sinalizadores a LEDs em cada lado da

cârenâgem frontal da ambulância na cor

vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e

consumo nominal máx de 1'0A Por
inalizador.02 Sinalizâdores na pârte traseira

na cor vermelha, c/ frequência mín de 90

flashes por minuto, operando mesmo c/ as

úas traseirâs abertas e permitindo apo

Telefone; 98 99121-1800 ou 98 98183-1ooo - solucao.empreendimentos@outlook'com
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§g,lnsão RubÍica: [-.,

M. R. S. SOUZA. EPP

CNPJ: 16.684.346/0001-96
visualização da sinalização de emergência no

trânsito, quando acionado, c/ lente injetada

de policârbonato, r$istente a impactos e

descolorização c/ tratâmento fry. Fornece

laudo que comprove o atendimento às

normas SAE J575 e SAE J595 (Socie§ of
Automotivâ Engenhes), no que se refere aos

ensâios contra vibrâção, umidade, poeira,

corrosão, deformação e traseiros.

Sinalização acústica c/ âmpliÍicàdor de

potência mín de 100 WRMS @13,8 Vcc, mín

de 03 tons distintos, sistemâ de megafone c/

ajustê de gânho e pressão sonora a 0l metro

no mín 100 dB @f3,8 Vccl Fornece laudo

que comprove o atendimento à norma SAE

J1849 (Society of Automotiva Engenhes)' no

que se refere a requisitos e diretrizes nos

sistemâs de sirenes êlêtrônicâs c/ um único

autofalânte; Sist. fixo de Oxigênio.

Ventilação do veiculo proporcionada por

janelas e ar-condicionado. Compârtimento

do motoristâ c/ o sist. original do fabricante

do chassi ou homologâdo pela fábrica p/ ar-

condicionado, ventilação, aquecedor e

desembaçador. P/ o compartimento do

paciente original do fabricânte do chassi ou

homologâdo pela fábrica um sist. de Ar-

Condicionado e ventilação conforme o item

5.12 da NBR 14. 56l.Capacidâde térmicâ do

sist. de Àr-Condicionado do Compartimento

traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do

médico retrátil âo lado dâ cabeceira da

mâca. No salão de âtendimento'

pâralelamente à maca, um banco lateral

Escamoteavel, tipo baú. Maca retrátil ou

biarticulada, confeccionada em

duralumínio; c/ no min 1.800 mm de

comprimento' c/ sist. de elevação do tronco

do paciente em Pelo menos 45 graus e

colchonete. Apresentar Autorizâção de

Funcionâmento de EmPresa (ÀFE) do

Fabricante, bem como' Registro ou

Cadâstram€nto dos Produtos na ANVISA;

Gârantiâ de 24 meses. Ensaio atendendo à

norma ABNT NBR 14561/2000 e balâústre

vertical, junto a Porta traseirâ direitâ, P/

Telefone:98 99121-1800 ou 98 98183-1OOO - solucao.empreêndimentos@outlook.com
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M, R. S. SOUZA - EPP

CNPJ: 16.684.346/0001-96

No valor total proposto êstão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas

deyidos aos poderes públicos fêdenis, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá'los, por

nossa cont , nos prazos e na foÍma prevista na lêgislação pertinênte, b€m como despesas com encargos

trabalhistas e sociaas, mão-de-obra, transpoÍt€s de noeso pessoal e de matêriais, todos os custos dirêta

ou indiretamente relacionados com o objeto desta lidtaÉo, inctuindo-sê a ociosidade de mão de obra ê

dos equipamentos empregados na execução das obras e sêrviços.

PindaÉ MiÍim - MA, 25 de OutubÍo de 2021,

,a)

{frnrrrr., 
,/A-r* f. frurYt

Solução EmPreendimêntos
CNPJ: 16.ô84.346/0001-96

auxiliar no embarque, c/ acabamento na coÍ
amarela. Armário lado esquerdo dâ viatura
tipo bancada pl acomodação de

equipamentos, p/ apoio de equipamêntos e

medicâmentos; Fornecimento de vinil
adesivo p/ graÍismo do veiculo, composto por
(cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância)

no capô, laterâis e vidros traseiros. AMD
Standard 004, feito por lâboratório
credenciado. Desig[ Interno: Dimensiona o

espaço interno da ambulância, visando
posicionar, de forma acessível e prática, r
maca, bancos, equipamentos e apârelhos â

serem utilizados no âtendimento às vítimas.

Pega mão ou balaústre vertical,junto â porta

traseira direita p/ auxiliar no embarque, c/

acabamento na cor amârelâ. Armário lado

esquerdo dâ viâtura tipo bancadâ p/

acomodaçâo de equipamentos. o/ apoio de

equipamentos e medicâmentosi

fornecimento de vinil adesivo p/ gralismo do

veículo composto por (cruz de vida e SUS) e

a pâlâvra (AMBULANCIA) no capô,1âterais

e vidros traseiros.

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

Telefone: 98 99121-1800 ou 98 98183-1OOO - solucao.empreendimentos@outlook com
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A empresa RUBEVEL COMISSIONARIA DE VEICULOS EIRELI, CNPJ N." 08.174.537/0001-80, COM

SEDE A AV. CAMPO DANTAS, N" 20368, BAIRRO CAMPO DANTAS' PRESIDENTE DUTRA - MA, Sr'

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO, Sócio/Diretor RG: 019907972002-0 SESP/MA, CPF: 270.007.613-

34.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO Bf,RNARDO - MA

COTAÇÃO DE PREÇO:

VALIDADE DÁ PROPOSTA 90 DIAS.

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
QUANT.UNIDITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO

RS 301.300,000l RS 301.300,0001

Veículo tipo Ambulância Simples Remoção -
tipo pick-up Chevrolet S10 cabine simples' c/

trâção ..tx..l, zero km, Air-Bag p/ os ocupântes

dâ câbine, Freio c/ (A.B.S.) nas quâtro rodâs,

modelo do ano da contratação ou do ano

posterior, adaptado p/ ambulância de

SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú

de alumínio adaptado c/ portâs traseirâs. C/

capacidade mín de carga 1.000 kg Motori
Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos

de série não especilicâdos e exigidos pelo

CONTRAN; Snorkel p/ captÀção do ar de

admissão do motor e diferencial; Capacidade

volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos

no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/

montâgem de bateria adicional mín

l00A.Independente da potência necessária do

alternador, não serão admitidos alternadores

m€nores que 120 A Inversor de corrente

continua (l2V) p/ alternâdâ (llOD c/

capacidade mín de 1.000W de potência máx

continuâ, c/ onda senoidal pura. Painel

elétrico interno mín de uma régua integrada

c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolâres
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potênciâ máx

de 120W), intenuptoÍes c/ teclas do tipo

iluminadas; Iluminação natural e artiÍicial'
Sinalizador Frontal Secundário: bârrâ linear

frontâl o veículo semi embutido no refletor

frontâ1, 02 sinâlizâdores a LEDs êm câdâ lâdo

dâ cârenagem frontâl da ambulância na cor

vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e

consumo nominal máx de l'04 Por
inalizador.O2 Sinalizadores nâ parte traseira

na cor vermelha, c/ frequência min de 90

flashes por mitruto, operândo mesmo c/ as

portâs traseirâs abertâs e permitindo â

visualização da sinalização de emergência no

trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de

rbonato, resistente â im e



F

descolorização c/ trâtamento lIV. Fornece

laudo que comprove o stendimenao às norlnâs
SAE J575 e SAf, J595 (Socie§ of Automotivâ
Engenhes), no que se refere aos ensaios contra
vibração. umidade. poeira, corrosão.

deformação e trâseiros. Sinâlização acústicâ

c/ amplificador de polência mín de 100

WRMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos,
sistema de megafone c/ aiuste de ganho e

pressão sonorâ a 01 metro no min 100 dB

@13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o

âtetrdimento à norma SAE J1849 (Socie§ of
Automotiva Engenhes), no que se refere a

requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes

eletrônicas c/ um único autofâlante; Sist. Iixo
de Oxigênio. Ventilação do veÍculo

proporcionada por janelas e ar-condicionado.

Compartimento do motorista c/ o sist. original
do fâbricânte do chassi ou homologado pela

fábrica p/ ar-condicionado, ventilação'

aquecedor e desembaçador. Pl o

compartimento do paciente original do

fatrricante do chassi ou homologado pelâ

fábrica um sist. de Ar-Condicionado e

ventilação conforme o item 5.12 da 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

sâlão de âtendimento, pâralelâmente à maca'

um bânco lâterâl Escâmoteâvel, tipo bâú'

Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada

em duralumínio; c/ no min 1.800 mm de

comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do

pâciente em pelo menos 45 graus e colchonete'

Apresentar Autorização de Funcionâmento

de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como,

Registro ou Cadastramento dos Produtos nâ

ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio

atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e

balaústre verticat' junto â porta trâseirs

direita, p/ auxiliar no embarque, c/

acabâmento na cor âmarelâ. Armário lado

esquerdo da viâtura tipo bancada p/

âcomodâção de equipamentos, p/ apoio de

equipamentos e m€dicâmentos; Fornecimento

de vinil âdesivo p/ graÍismo do veículo,

composto por (cruz da vida e SUS) e palâvra

(ambulância) no caPô, laterais e vidros

traseiros. AMD StÀndârd 004' feito por

lâborâtório credenciado. Design Interno:

DimensionÀ o espaço interno da ambulância,

visando posicionâr, de formâ acessível e

práticâ, â maca, bancos, equipamentos e

aparelhos a serem utilizados no atendimento

às vítimas. Pegâ mão ou balaústre vertical,

u n to
^

po rtâ Írâse tra d lre I ta auxilia r no



embarque, c/ acabâmento nâ cor amarela.
Armário lado esquerdo da viâturâ tipo
bancada p/ acomodação dc equipamentos. o/

âpoio de equipamentos e medicamentos;
fornecimento de vinil adesivo p/ graÍismo do

veículo composto por (cruz de vida € SUS) e â

palavra (AMBULANCIA) no capô, laterais e

vidros trâs€iros.

VALOR TOTAL R$: 301.300,00 (Trezentos e um mil e trezentos reais ).
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Presidente Dutra - 26 de Outubro de 2021
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Rubenilson Garcia do Nascimento.

CPF: 270.007.ó'13-34
Diretor/ProPrietario

Rubevel Comissionaria de Veículos EIRELT - CNPJ: 08 174 537/0001-80

Av. Campo Dantas, n" 2036 - B / Presidente Dutra - MA

Fone: (99) 3663 - 4592 - e-mail: rubevelveiÇulos@hotmail com
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Rua Grande,
368Bairro Povoado Roça

Grande Santa Luzia - MA / cEP:

55390-000CNPJ:

36.552.75110001-68
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INN(#\,\Í?
corAcÃo DE PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO - MA

Nome empresarial: INNOVAR EMPREENDIMENTOS ElREtl

CNPJ: 36.552.751.0001-68

Endereço: RUA GRANDE POVOADO ROçA GRANDE N' 368

Cidade: SANTA LUzIA

Validade da Proposta:90 (Noventa Dias)

UF:

MA
CEP:

65390-O00

VALOR

TOTALQUANT.
VALOR

UN'T.UNIDITEM

Rs 298.000,0001 R$ 298.000,0007

Veiculo tipo Ambulancia Simples Remoção -
Veículo tipo pick-up Chevrolet 570 cabine

simptes, c/ ttdçõo 4x4, zero km, Ah-Üag P/ os

ocupdntes do cabine, Freio c/ (A,B.S,) nos

quotro rcdds, modelo do ono do contrutoção

ou do ono postefior, adaPtado P/
ombulâncio de s,MPLEs REMoçÃo'

implementddo c/ boú de alumínio ddoPtado

c/ portos traseirds. C/ cdPociddde mín de

caryo 7.0(n kg Moto\ Potêncid mín 7(N cv;

c/ todos os equipdmentos de seie não

especifrcddos e exigidos pelo CONTRAN;

Snorkel p/ coptdção do or de odmissão do

motor e diÍercncidl; Copocidode voluméticd
não inlerior o 5,5 metrcs cúbicos no total.
sist. EtétÍico: Original do veiculo, c/
montogem de bateria odicionol min

T^OA.lndependente do Potêncid necessário

do olternodor, não serão admitidos

alternodores menores que 720 A lnversor de

corrente contínuo (72V) p/ altemodo (110V)

c/ copacidode mín de 7.000W de potêncio

máx contínuo, c/ ondo senoidol Puro. Pdinel

elétrico interno mín de umo régud integrodd

c/ no mín 04 tomodos, sendo 02 triPolorcs
(2P+T) de 770 vco e 02 p/ 72 v (Potência máx

de 120W), intetÍuptores c/ teclds do tiPo

iluminodas; lluminofio naturol e ortiFtciol.

sinolizddor Frontol Secundário: barra lineor

Írontol o veículo semi embutido no rqletor

frontal, 02 sinalizodores o LEDI em codo lddo

da corenogem frontal do ambulôncio nd cor

vermelha c/ tensõo de trabolho de 72 vcc e

consumo nomínol máx de 7,0A Por
inolizddot.O2 Si nolizodores no pdrte trdseird

mín de 90no cor vermelho, c/

DESCRTçÃO DO OAETO



Proccsro: i0-r,)05]
Folha: í) lq

flashes por minuto, operdndo mesmo c/ os
portos troseiros obertds e permiündo a
visudlizoção dd sinolizoção de emergêncio no
trânsito, quondo ocionodo, c/ lente inietodd
de policoúondto, resistente o impodos e
descolotizoção c/ trdtomento Uv. Fomece

laudo que comprove o otendimento às

nomas sAE J575 e SAE J595 (Society oÍ
Automotivd Engenhes), no que se relere oos

ensoios contn vibroção, umidode, poeira,
corrosão, delormoçõo e troseiros.
Sinolizoção dcústicd c/ ompliÍ,cddot de
potêncid mín de 100 wRMs @73,8 Vcc, mín
de 03 tons distintos, sistemo de megoÍone c/
ojuste de gonho e prcssão sonora o 07 metrc
no mín 700 dB @73,8 vcc; Fornece loudo que

comprove o dtendimento à normo SAE J7A9
(Society oÍ Automotivo Engenhes), no que se

tqerc o rcquisitos e diretrizes nos sistemos
de sircnes eletrônicos c/ um único
outoÍdlonte; Sist Íixo de Oxigênio.

Ventiloção do veículo proporcionado por
jonelas e obcondicionddo. Comportimento
do mototisto c/ o sist. original do fobricante
do chossi ou homologodo pelo Íábrica P/ or'
condicionado, ventiloção, aquecedor e
desemboçodor. P/ o comportimento do
pdciente oúginol do Ídbriconte do chassi ou

homologodo pelo fábrico um sist, de Ar-
Condicionddo e ventiloção conforme o item
5.72 dd NBR 74. síT.Cdpocidode témico do

sist. de Ar-Condicionodo do Compdrtimento
troseiro c/ no min 30.(n0 BTUs. Cadeiro do

médico rctÍátil oo lado da cabeceíro da

mdco. No solão de otendimento,
parolelomente à moco, um bonco laterol
Escomoteovel, tipo bdú. Moca rctrátil ou

biorticulodo, confeccionado em du Ídlumínio;
c/ no min 7.800 mm de comprimento, c/ sist,

de elevação do tronco do pdciente em pelo

menos 45 qrdus e colchonete. Aprcsentdr
Autorizoção de Funciondmento de Empresa

(AFE) do Fabicdnte, bem como, Registto ou

Coddstrdmento dos Ptodutos no ANVISA;

Gdruntio de 24 meses. Ensoio atendendo à
norma ABNT NBR 74561/2(n0 e boloústre
verticdl, junto d porto truseird direito, p/
ouxilior no emborque, c/ ocabomento nd cot
omarela. Armório lodo esquerdo dd vidtura
tipo bdncodd P/ ocomodoção de

equipomentos, P/ opoio de equipomentos e

medicomentos; Fomecimento de vinil
odesivo p/ groÍismo doveículo, composto pot
(cruz do vido e SUS) e polavro (ombulôncia)

no copô, ldterois e vidros troseiros. AMD
Stondard W, Íeito por lobototótio
credenciodo. Design lntemo: Dimensiono o

espoço interno do ombulôncio, visando
posicionor, de Íomo ocessivel e pútico, o

moco, bancos, tos e oso



serem utilizodos no dtendimento às vítimas.
Pego mão ou boloústre verticol, junto o portd
truseirc dircito p/ ouxiliar no emborque, c/
ocobomento no cor omorelo. Amário lodo
esquerdo dd vidturo tipo bdncoda p/
ocomodação de equipamentos. o/ opoio de
equipomentos e medicdmentos;

Íornecimento de viníl odesivo p/ grofrsmo do
veículo composto por (uuz de vido e SUS) e o
polovra (AMBULANCIA) no copô, loteruis e
vidros troseiros.

VALOR TOTAL R5: 298.üD,00 (Duzentos e novento e oito mil reois ).

Sonto Luzio - MA, 25 de Outubro de 2021.
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