PROPOSTA DE FORNECEDOR
Pregão
Data de Impressão: 05/10/2011 21:46:11
Número: 332/2011 - RETIFICADO

Tipo: Pregão Eletrônico

Número do Processo: 17483/11

Situação: Publicado

Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa

Início das propostas: 26/09/2011 08:00
Abertura das propostas: 06/10/2011 08:15
Limite para recebimento de propostas: 06/10/2011 08:00
Limite para Impugnação: 04/10/2011 08:00

Órgão: Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Entidade: Departamento de Compras e Materiais
Município/UF: Uruguaiana/RS
Objeto: Ambulância simples

Fornecedor
Razão Social:

AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA
Tipo de Empresa: LTDA - ME
Endereço: RUA PEDRO AMERICO, 106
Bairro: CENTRO
CEP: 93700000
Município: Campo Bom
UF: Rio Grande do Sul

Proposta(s)
Data de Envio: 05/10/2011 21:45:55
Item: 0001
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Descrição: Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura – Carroceria
monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo
Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com
vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas
helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira – Eixo rígido com travessas longitudinais
semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima – 1
ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas – 4/16 Potência
mínima (ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de
compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta
lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de
courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin.
Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias
fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com flluxõmetro,
válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture)
Quantidade: 2
Unidade de Medida: Unidade
Valor Unitário: R$ 130.000,0000
Valor Total: R$ 260.000,0000
Marca: BOXER 2.3 HDI
Fabricante: PEUGEOT
Detalhamento: PEUGEOT/BOXER 330C 2.3HDI, ZERO KM, 2011/2012, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOÇÃO COM TOODS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI.

Declaração Legal
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar
enquadrado como microempresa conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

[ X ] SIM [ ] NÃO
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