
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/ MA

OÊPARTAMENTO DE I-ICITAçÕES

EDIÍAL OE PRE6ÃO ELEÍRÔNICO N9 037/2022

Data de abêrtura: í4109/2022 às '14:00h

obietivo:conÍatação de empresâ paÍa fornecimento de uma ambulâncià' para

resentamos ao iro e sua UI de o, nossa

01

PROPOS'A DE PREçO REALINHAOA

F
Rubrica

átênder as necessidades da Preteituía Municipal de SÃO BERNARDO/MA

referente à Lic eme raÍe

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: P G AGUIAR VIEIRA / NO

cNPJ: 27.967.455/ooo1-72/ I.ESTADUAt Ne 125307918 / sEDE:

rNÊs-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 / ENOÉREçO

ME FANÍASIA: EMPORIo EMPREENDIMENTOS

RODOVIA BR 316,1996 VltA OLIMPIcA 65309-899, SANTA

ELETRÔNICO: licita.para@outlook.com

v.ToTAl-V.UNIÍQTUNDMARCÁy'

MODELO/

PROCEDENCIA

EsPEcrHcAçÂo oos vElcuLosITEM

Rs 308.000,00
(tre2êntos ê oito mil

reais)

R5 308.000,00
(trezentos ê oho

milreais)

01UNDFORD RANGER

xt-

202212022

Veiculo tipo pick up cabine simples,

8ag p/ os ocupantes da cabine, FÍeio c/ (A'Bs ) nâs quâtro

rodas. modelo do ano dâ contrâtação ou do ano posterior'

ddapldoo p/ dmbulàncrã de SlMPLtS RrMoçÃo'

implementado c/ baú de âlumínio àdaptado c/portastrâseiras

C/ capacidade mín de carga 1.OOO kg Motoí; Potência mín 10O

cv, ./ todos os êquipamentos de sériê não especificados e

exrgidos pelo CoNTRAN; Snorkel p/câptaçãodoâÍdeâdmissão

do;otoÍ e diÍerenciali Cãpacidãde volumétrica não inferior a

5,5 metíos cubicos no total. Sist tletrico: OÍi8inàl do veí'ulo'

c/ montagem de bateria âdacional mín l0OA lndependente da

potência necessáÍia do alteínador, não sêrão admitidos

a lt"rnadores lnenor.s que l2OA.lnversor de corrente contínua

(12V) p/ allernada (110V) c/ capàcidade mín de 1000W d€

ootencià m;x corl n'la, c/ ondà senodal puÍa Painel elétrrco

,nt.,no m,n ae úma íeBUa rntegíàda c/ no min 04 tomddà§'

sÊndo 02 trioolares (2P+T)de 110 Vca e02 p/ 12 V (potência

máx de l2o W), inteÍruptoí€s c/ teclas do tipo iluminadãs;

lluminação natural e êrtificial sinalizador Frontâl Secundáí1ol

trarra linearfrontal oveículosemi embutido no defl€torírontal'

02 sinalizadores a tEos êm cada lado dã carenagem fÍontal da

ambuláncia na cor vermelhâ c/ !ênsão de tíabãlho de 12 Vcc e

consumo nominal máx de 1,OA por sinalirador'02Sinalizãdor€s

na parte traseirà na cor vermelha, c/ frequência min de.90

flashes poí minuto, operando mesmo c/ as portâs traseiras

abertas e permitindo a visualização da sinalizãção de

emergência no tránsito, quando acionado, c/ lente rnielada de

faicJruonato, resistente a impactos e descolorização c/

tíàtamento UV. Fornec€ laudoque comprove o atendimento às

normas SAE 1575 eSAEl595 (Society of Autornotive Engineers)'

no que se í€fere ãos ensaios contra vibração, umidade' poeira'

.orrorao, a"forr"ç;o e traseiros- Sinâlizãção acústica c/

amorÍicaoor Oe potenc'a mín de IOO W RMS @13 8 V(( mín

de ol rors drst^ros, sistemà de megatone c/ àlulte oe ganho e

orêssdo sono'a a 0I metro no mrn l0O dB @13 8 Vccr Foíne(e

rJ,rdo que corprove o atendrmento â norma SAt J1849

rso.r€tvoÍ auionotrve tngineers) no quese íeíeíe r íeqursúos

" ,1,,",,,r"t not sr\temas de slÍenes eletíonicàs (/ um únlco

rutofalante; sist. iixo de Oxi8ênio Vêntilâção do veiculo

c/trâção 4x4, zêío km, AiÍ

Comp
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P G AGUIAR VIEIRA - CNPJ: 27'967'4651OOOL'72lE:72'53079 1-8

TELEFONE (91) 9993729319 EMAIL: licita para@outlook'com

END.: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA CEP: 65309-899 - SANTA INÊS-MA
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peio m€nos45 gÍaus e colchonete. Apresenta. Autorização de

Funcionamento de tmpresa (AFE) do Fabricante, bem como,

Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia

de 24 meses. tnsaio atendendo à noíma aBNÍ NBR

14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório
crêdenciado. Deslgn lnterno: Dimênsiona o espâÇo inteÍno da

ambulân.ia, visândo posiclonar, de íoÍma acessivel e prática, â

maca, bancos, equipamentos e aparelhosa serem utilizâdos no

atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre venlcal, iunto
a porta traseiÍa direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amaÍela. Armário lâdo €squerdo dã viãtuÍa

tipo bancada p/ acomodação de êquipamenlos, p/ apoio de

equipamentos e medicamentos; Forneclmento de vinil adesivo

p/ grãfismo do veículo, composto por (cruz dâ vida e SUS) e

alavrã (âmbulância) no ca laterais e vidros traseiros
Rs 308.000,00VALOR TOTAL: RS 3O8.OOO,OO (trêzentos e oito mil reâis)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

CONDIçÕES DE PAGAMENÍO: 30 (trinta) dias, contados da entregâ da Nota Fiscal de execução do Obieto, devidâmente atestâdâ pelo sêtor

competente.
CONDIçÕES DE ENTRE6A: 30 DIAS APÓS CONTRATO E ORDEM DE FORNÊCIMENTO'

Declaramos totâl concordância com os termos deste Edital e que nos valores propostos estârâo inclusos todos os custos operacionais,

,v encargos previdenciários, trabalhistas, tributári05, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos

bens.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, Írete, tributos, taxâ de administração, encârgos

sociais, trabalhistas, insumos, mão-de-obra, transporte e se8uro (Se houveÍ), lucro e demaiS encarSot de qUalquer naturêza necessários ao

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse titulo'

Declaramos que o prâzo de validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega, bem como disponibilidade de a55istência

técnica e Sarantiâ de fábrica dentro do estâdo do Maranhâo'

- Dec{aramos que nos responsabilizamos a entregar os veículos no prazo e nos locâis indicados pela unidade Requisitante, conÍorme 
-

disposições e condiçóes do Termo de ReÍerência -ANEXO I deste Editâ1, sob pena de soírer a aplicação de 5ançôes desta Administração nâ

forma da Lei.

DADOS BANCÁRI()5 DA EMPRESA: BRAÓESCO A/G: 959-8 C/C: 29.328-8

INFORMAçÕES DO REPRESENTANTE qUE ASSINARÁ O CONÍRATO (NOME, RG, CPF, ENdêTEçO)

NoME: Paulo Gutemberg Aguiar Vieira/ RG: o3o2L4742oos5l cPç|043.178.463-90/ ENDEREço: Rua 2 lrmãos, N9 238, Bairro Aeíoporto, santa

lnês-MA

Santa lnês- MA, 14 0É SETEMBRo de 2022
VILZA M RIA CRUZ DA SILVA

CPF:636.345.112-49

PROCURADORÁ,/REPRESENTANTE COMERCIAL

PG AGUIÀR VIEIRA &CIA TTDA

CNP J: 27 .967 .4651O00r'7 2

Folha
Rubrica

P G AGUIAR VIEIRA - CNPJ: 27'967'465lOOOL-72!E 12'530791-8

TELEFoNE (91) 9993729319 EMAIL: licita para@outlook'com

RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA CEP: 65309.899 - SANTA INÊS-MA
END
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