
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - M/J “ UUmW

CNPJ N2 06.089.668/0001-33

JUNTADA DE DOCUMENTOS
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Junto aos autos do processo licitatório n° 047/2022, na modalidade

PREGÃO ELETRÓNICO, os documentos de PROPOSTA DE PREÇOS
ADEQUADA apresentados para o presente certame.

São João dos Patos/MA, em 14 de outubro de 2022
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Francisco Eduardo da Veiga Lopes
Pregoeiro do Município

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

REF PREGÃO ELETRÓNICO n 0 047/2022.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. S a. a nossa proposta relativa à
licitação cm epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que
venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a
totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do PREGÃO
ELETRÓNICO n ° 047/2022.
1 . PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: PRO CAR SOLUÇÕES PARA VE ÍCULOS E MÁQUINAS
CNPJ: 10.686.600/0001-09
ENDEREÇO: Rodovia MA 224 KM. n° 10 Letra A - CEP 65440-000, São Benedito do Rio Preto/MA.
TELEFONE: (98) 98707-0375
E-MAIL: orocarscrvieoslidavigmail .com

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Ord. Descrição dos produtos Und Qtde MARCA V. UNIT TOTAL

4*

i

VEICULO AUTOMOTIVO
Veículo automotivo, tipo ambulância, zero km, diesel, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa úde.

DESCRITIVO DO VEÍCULO:
Potência M í nima L íquida 185 CV, Transmissão tipo
manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a
tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento
superior há 5.320, LARGURA M ÍNIMA 1.800, entre eixo
superior há 3.080, comprimento interno da ambulância
superior há 2.300, tanque de combustível superior há 75 1,
direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais minimo 245/70
R 16” , bateria m ínimo 65 Ah, capacidade de carga superior
há 1.100 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg.

DEMAIS CARACTER ÍSTICAS: DESCRITIVO

DATRANSFORMAÇÂO
Transformação ambulância constru ído inteiramente
cm fibra de vidro, bloco único;

REVESTIMENTO INTERNO:
Isolamento termo — cústico
Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV)
Fibra de vidro.
Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência.

ARM Á RIO:
Armário superior com portas deslizante em acrílico
confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na
lateral da capota;
Balcão com local para guarda e fixação de prancha, portas
deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria
e bancada para medicamento.

UND 2 Hilux CS
4x4- diesel
2022/2023

RS 330.000.00 RS 660.000,00
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litros;

BANCOS:
Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança
individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com
assentos e encostos das costas individuais, banco médico e
local para lixeira descartável.
MACA:Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970
mm,cabeceira voltada para frente do veículo, com pés
dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios
confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de
borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança
para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca
quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a
rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da
viatura, com a utilização 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, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com
travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate
rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de
elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com
a capacidade mínima de 100 kg, sem corte na lataria para
deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento
do banco carona na cabine para frente a fim de não
comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento
do AIRBAG. Deverão ser apresentados: Autorização de
funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou
cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses.
Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e
AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente
credenciado;

SISTEMA ELÉTRICO
Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de
comandos elétrica;
Farol de embarque instalado sobre a porta traseira 02
Tomadas internas 2P+T 1 lOvca; Tomada Interna 12
Vcc;
02 Lâmpadas dicróicas
Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil
acesso.
Bateria auxiliar de 100 Ah;
Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave
geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12
v para 1 lOvca de voltagem para 1000 Watts.
Reles com fusível;
Sistema de gerenciamento de energia,
separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância;

SINALIZADOR:
Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrónica e
05 tons.
Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo
três em cada lado e 02 na traseira.
OXIGENOTERAPIA:
Sistema de oxigénio com suporte para cilindro de 16 litros;
Instalação de um cilindro de oxigénio de 16 litros com válvula J
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e manómetro;
Régua de oxigénio de 03 pontas com fluxômetro /
aspirador / umidificador

VENTILAÇÃO:
Um ventilador interno no teto da ambulância com
proteção de cúpula de fibra;
Um exaustor interno no teto da ambulância com
proteção de cúpula de fibra;

VIDROS:
Vidros fixos e com película jateada nas portas traseiras;
Vidro Corrediço na lateral Direita ( lado carona); Cavidade
para visibilidade entre a cabine do motorista e a do
paciente;

PORTAS TRASEIRAS:
Conjunto completo de fechadura. trincos,
dois amortecedores sendo um em cadaporta;
Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral defolha
dupla;

DEMAIS ITENS:

bancada para fixação de
equipamento;
Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre;
Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex
(vedação de todos os cantos existentes);
Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da
maca em alumínio;
ENTREGA: A Entrega será feita somente por plataforma auto
guincho. Frete incluso.

VALOR TOTAL R$ 660.000,00
O

VALOR DA PROSPOTA: RS 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais)

A Empresa Declara Que:

Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa, nos termos da Lei Complementar
n° 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos
enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.

1 - Declaramos que nesta proposta estão inclu ídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
2 . GARANTIA: CONFORME O EDITAL
3 - Validade Da Proposta: 90 (NOVENTA) Dias.
4 -ENTREGA DO PRODUTO: CONFORME O EDITAL
5 - Prazo De Início De Fomccimento/Execução Dos Serviços De Acordo Com O Estabelecido
No Termo De Referência (Anexo I) Do Edital Desse Processo.

6 - Todos Os Equipamentos Serão Avaliados, Sob Pena De Devolução De Não Aceite, Caso
Não Atenda A Discriminação Do Termo De Referência Do Referido Edital Ou De Má
Qualidade.
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6. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Bradesco: Agência 2293 CC 0013364-7 PRO CAR
7. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: ODON

FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, CPF N° 615.121.843-49, brasileiro, casado.
Advogado.

8. ENDEREÇO E TELEFONE: Rua Miragem do Sol,n° 15 Edif. Torriceli, apt 802,bairro jardim
Renascença, Telefone: [98) 98707-0375.

São Benedito do Rio Preto/MA, 14 de outubro de 2022.
0D0N FRANCISCO
DE CARVALHO

Assinado de forma digital por
ODON FRANCISCO DE CARVALHO
JUNI0R:61512184349

JUNI0R:61512184349 Pados: 2022.10.14 14:43:24 -0300'

ODON FRANCISCO DE CARV ALHO JUNIOR
RG: 000021741294-7
CPF: 615.121.843-49

REPRESENTANTE LEGAL
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