
MAIPE 
Mercedes-Benz 
	Mg 

Cearâ Diesel SA 	:.:, 
Concessionârio de Veicuio 1 ;c) / 
Comerciais Mercedes-Th'tz 	..-- 

Fortaleza, 05 de Junho 2018 

A 
Comissäo Permanente de LicitaçAo 
Prefeitura Municipal de ARI'JEIROZ. 

PREGAO PRESENCIALN° 2018.0522.1. 

A CeaM Diesel S/A, pessoa juridica de dkeita privado, sediada na Av. Atanarttbi, N 2269, Bairro de Fatima, 
Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ N° 63.388.441/0001-22, e inscriço estadual N° 06.152.089-6, Declara intefra 
submissao aos preceitos legais em vigor, especialmente Os da Lei 10.520102 e LEI NO 8.666/93, e suas alteraçOes 
posteriores, bern come as cláusulas e condiçoes da modalidade Pregào Presencial N° 2018.05.22.1. 

Declaramos ainda que, apôs a ernisso dos documentos relatives a habilitaçao prelirninar, no oconeu fato que 1105 
ixnpeça de participar da mencionada ticitaco. 

Assumimos o compromisso de bern e fielmente executar/fornecer Os serviços on mercadorias cotados abaixo, case 
sejamos vencedor (es) do(s) Lote(s) da presente licitaçao. 

PROPOSTA DE PREO READEQUADA 

item Especiflcacâo qnt urn! Vlr.Unitaiio Valor Total 

01 SPRINTER FURGAO 415 MERCEDES BENZ ADAPTADO 01 Urn! R$ 174.400,00 KS 174.400,00 
PARA AMBULANCIA TIPO SIMPLES REMOçAO A 
DIESEL 	FABRJcAçA0 	2018, 	MODELO 	2018, 
CONFORME DADOS ABAIXO 

Veiculo tipo FurgAo original de fabrica, 0 kin, adaptado. pan AMHULANC1A SIMPLES REMOcAO, 
corn cap. Vol. nAo inferior a 7 metros cübicos no total. Compr. total mm. 4.740 mm, Comprirnento mm. do 
salao de atendimento 2.500 mm, Altura mt. min.do  salao do atendimento 1.540 mm, Diesel Equipado com 
todos .08 equipamentos de serie nan especificados e exigidos pelo CONTR AN, A .estnjtura da cabine e da 
carroceria seth original, construida em are. 0 painel elétrico interne, devera possuir 2 tomadas p1 12V 
(DC), As tomadas elétricas deveran manter uma 	distancia. minima de 31 cm do qualquer tomada de 
Oxigénio. A iluminaçao do compartimento de atendimento deverá ser de 2 tipos: Natural e Artificial - 
deverá ser feita per no minirno 4 lurninárias, instaladas no teto, corn diâmetro minimo de 150 mm, em base 
estampada em alumino on injetada em plâstico em modelo LED. A iluminação ext. deverk contar com 
holofote tipo farol articila4o req. manualmente na parte traseira da carroceria 1  corn acipnamentc) 
independente foco direcional ajustável 1800 na vertical. Deverã possuir 1 sinalizador principal do tipo barra 
linear on em formato de arco on similar, com modulo ünico; 2 sinalizadores na parte traseira da 
AIvIBULANCTA na cor vermelha, corn freq. minima de 90 flashes per minuto, quando acionado corn lente 
injetada do policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de LED. Sinalizador acüstico c/ amplificador 
de pot. minima de 100W RMS @13,8 Vcc, mm. do 3 tons distintos, sist.. de megafone corn ajuste de ganho 

a I. 't'. de .. min. 109dB @13,8. Vcc; Sist. fixo & Qxigênio. (rqde .infrgrada);. contendo 
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cilindro de oxigénio do no mm- 16L. Em suporte individual, corn cintas regulãveis e mecanismo confiável 
resistente a vibracOes, trepidaçoes elou capotarnentos, possibilitando receber cilindros de capacidade 
diferentes, equipado corn valvula pré-regulada p1  3,5 a 4,0 kgl7crn2 e nanômetro; Na regiào da bancada, 
deverá existir uma régua e possuir: 
Fluxômetro, Umidificador Para 02 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrao, ABNT. ConexOes IN/OUT 
normatizadas pela ABNT. A clirnati.zaçào do saläo devera permitir a resfriarnento e aquecimento 0 
compartirnento. do motorista deverã set fornecido c/ a sisterna original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fabrics Para ar condicionado, ventilaçao, aquecedor e desernbacador. Para o 
compartirnento do paciente, deveth ser fomecido original do fabricante do chassi on homologado pela 
fabrica urn sisterna de Ar Condicionado, c/ aquecirnento e ventilaçào tipo exaustäo lateral nos teimos do 
item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade tdrmica devera set corn minirno de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrãtil, corn no min. 1.900 mm do comprirnento corn a cabeceira voltada pare 
frente corn pés dobráveis, gist. Escamoteável, provida de rodizios, 3 cintos de segurança fixos, quo 
permitarn perfeita segurança e desengate rapido. Acompanhar: coichonete. Balaustre: Devera ter 2 pega mAo 
no teto do salao de atendimento, Arnbos posicionados proxirnos as bordas da maca, sentido traseira-frente 
do veiculo. Confeccionado em alurninio de nor minimo 1 polegada do diarnetro; corn 3 pontos de fixaçfto no 
teto, instalados sabre o eixo longitudinal do comp. através do paraflisos e c/ 2 sist. do suporte de soro 
deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada pare frescos do soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego 
pesado, revestido corn material tipo vinil ou similar ern cor clara, de alta resisténcia, lavável, irnpermeável, 
antiderrapante mesrno quando rnolhado. Arrnãrio em urn so lado da viatura (lado esquerdo). As portas 
devern ser dotadas de trinco pare irnpedir a abertura espontânea das rnesrnas durante o deslocamento. 
Pwer4 ppwr um anF4no  t!pp bancada pays iscomodagRo çIç equipamentos con baten;cftpptai de 50 mm 
Para apoio de equiparnento e rnedicarnentos, corn aproxirnadarnente 1 rn de comprirnento por 0,40 rn do 
proftindidade, corn urna altura de 0,70 rn; Fomecirnento de vinil adesivo Para grafisrno do veiculo, cornposto 
por (cruzes) e palavra ( ambulância  ) no capô, vidros laterals e vidros traseiros, bern corno as marcas do 
govemo federal 

Pre4o Total - ES 174.400,00 (Cetto e setenta e quatrO SI e quatrocentos reals) 
Validade da proposta - 60 dias 

Claudiar e Costa 
Consult 	das 
Cearã Diesel S/A 
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A Comissao Permcinente de Licitoçao 

REF.: PREGAO PP 

PROCESSO: 

Pela presente 
10.520/02 e I 

formato de arco Cu 

e lente inteiriça i 
compr. de 1.000 in 
largura min de 250 
allure min de 55 , 
mnstalodo no teto do 



J575, SAE 3595 £ SAE J845, no que se 

refere cos ensatos contra vibracao urnidade, 	 - 

poeira, corrosao, deforrnacao e fofornetria 
classe 1, p1 o Sinalizador Luminoso Frontal 

Principal. 	Sunalizaçao 	actistica 	c/ 	 - 

amplificador de pot&icia min de 100 W RMS  
@13,8 Vcc, de 3 tons distintos, 61st. de 

rneqafone el ajuste de qanho e pressao 

bacteriostdticc. Urn suporte p1 soro a 
plasma; Urn pega-rnao ou bqladstres vertical, 
junta a porta traseira esquerdo, p1 auxiliar 

no embarque c/acabamento no cor amarela. 
Armdrio superior p1 objetos, no lateral 
direita, acirna do maca, em A95 auto 

extingulvel ou cornpensado naval revestido 
interne e externornente em material 



impermedvel e lavdvel (formica ou similar). 	 - -: 

Fornecer de vinil adesivo p1 grafismo do 

velculo, composto par cruzes e palavra 
Ambulância no capô, vidros lateraLs €  

traseiros, e as marcas do Governo Federal, 

5LJ5 e Ministério cia Sudde.  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 	 R$ 8O)& 

Valor Total do 
Proponente; N 


