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ESTADO DO MARANHÃO  , 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA ( 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — MA. 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

PROPOSTA READEQUADA 

• 

• 
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l'fin DADOS DA EMPRESA: RAZA0 SOCIAL: P G AGUIAR VIEIRA / NOME FANTASIA: EMPORIO EMPREENDIMENTOS  

CNPJ: 27.967.465/0001-72/ I.ESTADUAL  Ng  125307918 / SEDE: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA 65309-899-;SANTA---

INES-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 / ENDEREÇO ELETRÔNICO: Itt ita.Dat a2  outlook  corn  

PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/ MA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  032/2022 
Data de abertura: 14109/2022 as 13:00h 
Objetivo: contratação de empresa para fornecimento de uma ambulância, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida/Ma. 

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente à Licitação em epígrafe. 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS VEICULOS MARCA/ 

MODELO/ 

PROCEDENCIA 

UND  QT  V.UNIT V.TOTAL 

01 

I) 

1111  

Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km,  Air- 
Bag  p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (ABS.) nas quatro 
rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, 
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, 
implementado c/ baú de alumínio adaptado a portas traseiras. 
C/ capacidade mm de carga 1.000 kg Motor; Potência mm 100 
cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e 
exigidos pelo CONTRAN;  Snorkel  p/ captação do ar de admissão 
do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 
5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veiculo, 
c/ montagem de bateria adicional min 100A.Independente da 
potência necessária do alternador, não serão admitidos 
alternadores menores que 120A.Inversor de corrente continua 
(12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de 
potência  mix  continua, c/ onda senoidal pura Painel elétrico 
interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, 
sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e02 p/ 12 V (potência  
max  de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; 
Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: 
barra linear frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 
02 sinalizadores a  LEDs  em cada lado da carenagem frontal da 
ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e 
consumo nominal  max  de 1,0A por sinalizador.025ina1izadores 
na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 
flashes por minuto, operando mesmo cl as portas traseiras 
abertas e permitindo a visualização da sinalização de 
emergência no trânsito, quando acionado, cliente  injetada de 
policarbonato, resistente a impactos e descolorização 'a 
tratamento  UV.  Fornece laudo que com prove o atendimento as 
normas  SAE  1575 e  SAE  1595  (Society of Automotive Engineers),  

no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, 
corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica a 
amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min 
de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e 
pressão sonora a 01 metro no min 100  dB  @13,8 Vcc; Fornece 
laudo que comprove o atendimento a norma  SAE  11849  
(Society of Automotive Engineers),  no que se refere a requisitos 
e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único 
autofalante; 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 fabrica p/ ar condicionado, ventilação, 
aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente 
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um 
sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da 
NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do 
Compartimento traseiro c/ no mm 30.000  BTUs.  Cadeira do 
médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de 
atendimento, paralelamente a maca, um banco lateral 
escamoteavel, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, 
confeccionada em duraluminio; c/ no min 1.800 mm de  
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UND 01 R$ 308.000,00 
(trezentos e oito 

mil reais) 

R$ 308.000,00  
(trezentos e oito mil 

reais) 

PG  AGUIAR VIEIRA— CNPJ: 27.967.465/0001-72 1E: 12.530791-8 

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

END.:  RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA CEP: 65309-899 - SANTA INtS-MA 
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comprimen o, c sis e e evagao •o ronco o pacien e em 
pelo menos45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de 

Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, 
Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia 
de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 
14561/2000 e AMO  Standard  004, feito por laboratório 
credenciado.  Design  Interno: Dimensiona o espaço interno da 
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a 
maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no 
atendimento as vitimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto 
a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ 
acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura 

tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de 
equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo 

p/ grafismo do veiculo, composto por (cruz da vida e SUS) e 
palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. 

VALOR TOTAL: R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais) R$ 308.000,00  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme consta no referido edital. 

CONDIÇÕES DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO. 

- Declaramos total concordância com os termos deste Edital e que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributários, 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, frete, tributos, taxa de administração, encargos 

sociais, trabalhistas, insumos, mão-de-obra, transporte e seguro (se houver), lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao 

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

- Declaramos que o prazo de validade  minima  de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega, bem como disponibilidade de assistência 

técnica e garantia de fábrica dentro do estado de Maranhão. 

- Declaramos que nos responsabilizamos a entregar os veículos no prazo e nos locais indicados pela Unidade Requisitante, conforme 

disposições e condições do Termo de Referencia —ANEXO I deste Edital, sob pena de sofrer a aplicação de sanções desta Administração na 

forma da Lei. 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BRADESCO A/G: 959-8 C/C: 29.328-8 

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARA 0 CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço) 

NOME: Paulo Gutemberg Aguiar Vieira/ RG: 0302147420055/ CPF: 043.178.463-90/ ENDEREÇO: Rua 2 Irmãos,  Ng  238, Bairro Aeroporto, Santa 

Inês-MA 

Santa Inês — MA, 14 DE SETEMBRO de 2022. 

VILZA MARIA CRUZ DA SILVA 

CPF: 636.345.112-49 

PROCURADORA/REPRESENTANTE COMERCIAL  

PG  AGUIAR VIEIRA &CIA LTDA  

CNN:  27.967.465/0001-72 
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TELEFONE (91) 9993729319  EMAIL:  licita.para@outIook.com  
END.:  RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA CEP: 65309-899 - SANTA INES-MA 


