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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Prefeitura Municipal de Mercedes 

 

Proponente: CHANSON VEÍCULOS LTDA. 

Razão Social: CHANSON VEÍCULOS LTDA. 

CNPJ: 03.326.331/0003-76. 

 Endereço: Avenida Tuiuti, nº 445, Zona 10, CEP 87040-360, na cidade de Maringá, 

estado do Paraná. 

Telefone: (45) 3261-5230 

E-mail:juliana@santiagotourinho.com 

 

Assunto: PROPOSTA 

 

MD Pregoeiro 

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. 

Cidinei Aparecido Vaz,  portador do RG nº 4078270-2 e do CPF nº 576.583.079-04, em 

atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, 

conforme tabela abaixo: 

 

 

Nº 

ITE

M 

 

 

Descrição/Objet

o 

 

 

Qtde 

 

 

Unid 

 

 

Marca 

 

Preço 

Unitário 

 

Preço 

Global 

1 VEÍCULO PEUGEOT EXPERT CARGO 

 

VEÍCULO AMBULÂNCIA: Tipo furgão/furgonete. Novo. 0 

km. Com 03 (três) portas, sendo duas na cabine e uma ou 

mais na ambulância. Rodas aro 15’’. Potência: 120 cv. 

Cilindrada: 1.499cc. Combustível: Diesel. Tanque de 

combustível com capacidade de 69 litros. Direção eletro-

hidráulica. Ar condicionado na cabine e no furgão. Cintos 

de segurança dianteiros com ajuste de altura. Air bag duplo. 

Freios dianteiro e traseiro com sistema ABS. Trava elétrica 

nas portas. Vidros elétricos  nas portas. Faróis de neblina. 

Computador de bordo. Rádio AM/FM/MP3 com entrada 

USB e bluetooth. Alarme sonoro de marcha ré. Divisória 

entre a cabine, com janela. Piso antiderrapante com trilho 

1 UND PEUGEOT/ 
EXPERT 

CARGO 

R$ 

206.450,00 

R$ 

206.450,00 
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para entrada e saída da maca. Revestimento interno no teto 

e nas lateraos. Armário superior, branca, com portas de 

correr em acrílico, medindo no mínimo 120mm de 

comprimento. 01 (um) banco baú na lateral para 

acompanhante, com cinto de segurança individual, 

estofamento em courvin de alta resistência. 01 (uma) 

poltrona para socorrista, com cinto de segurança, 

estofamento em courvin de alta resistência. Maca retrátil 

com comprimento mínimo de 1.970mm; Pés dobráveis; 

Sistema escamoteável; com rodízios confeccionados em 

material resistente a oxidação; pneus de borracha maciça; 

sistema de freios com trava de segurança; cinto de segurança 

fixo à mesma equipada com travas rápidas; sistema de 

elevação do tronco em pelo menos 45 graus; capacidade de 

carga mínima 180 kg. Iluminação interna com no mínimo 

01 (uma) luminária LED no teto; 01 (um) farol de embarque 

instalado sobre a porta traseira. Mínimo  02 (duas) tomadas 

internas 12 Vcc. Sinalizador frontal em barra linear com 

lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, 

comprimento mínimo: 690mm, largura mínima: 250mm. 

Módulo  de controle que permita efeitos luminosos que 

caracterizam no mínimo 10 efeitos de flash distintos. 

Sinalizador acústico com amplificador de no mínimo 100 W 

RMS de potência, @ 13,8 Vcc. Sistema de oxigênio com 

suporte para cilindro de 3 litros com instalação de um 

cilindro de oxigênio com válvula e manômetro; Régua de 

oxigênio de três pontas com 

fluxômetro/aspirador/umidificador. 01 (um) eletro 

ventilador de alta rotação e/ou 01 (um) eletro exaustor de 

alta rotação. Janela com vidro de correr e com película 

jateada na lateral direita. Porta traseira com abertura 180º. 

01 (um) corrimão em alumínio polido. 01 (um) suporte para 

soro e sangue. Películas protetoras (insufilm) nos vidros. 

Veículo plotado conforme modelo definido pela SESA. Cor: 

Branca. Garantia: 12 meses. 

 
O valor global da nossa proposta é de R$ 206.450,00 (duzentos e seis mil, quatrocentos e 

cinquenta reais). 

 

Informações bancárias para depósito: Banco Itaú, Agência 8094, Conta 27060-3 (Chanson 

Veículos Ltda. CNPJ 03.326.331/0003-76). 

 

O instrumento contratual celebrado terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de 
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sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

 

O prazo de validade da proposta será de 30 dias, a contar da data de sua apresentação.  
 

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, 

embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas 

ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação. 

 

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, 

inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que 

concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital. 

 

Obs. 1: O veículo deverá ser novo, sem emplacamento, sendo o Município de 

Mercedes o primeiro proprietário do mesmo; 

 

Obs. 2: A vencedora deverá dispor de concessionária dotada de oficina de 

reparos/revisão em uma distância de, NO MÁXIMO, 120 km (cento e vinte 

quilômetros) da sede do Município de Mercedes, sendo a assistência técnica no 

seguinte endereço: Chanson Veículos Ltda. (CNPJ 03.326.331/0002-95) - Avenida 

Brasil, n° 1068, Sala 01, Jardim Gramado, CEP 85.816-290, cidade de Cascavel, estado 

do Paraná. 

 

Obs. 3: Entende-se como veículo novo, zero quilômetro, para os fins deste contrato, 

aquele em que o primeiro registro seja efetuado diretamente em nome do Município 

de Mercedes, nos termos do Anexo da Deliberação Contran n.º 64, de 30 de maio 

de 2008 (item 2.12), do Anexo da Resolução CONTRAN n.º 290, de 29 de agosto de 

2008 (item 2.12), e da Lei n.º 6.729, de 28 de novembro de 1979. 
 

Maringá, 26 de outubro de 2022. 

 

________________________________________ 

CHANSON VEÍCULOS LTDA. 

CNPJ 03.326.331/0003-76 

CIDINEI APARECIDO VAZ 

SÓCIO 

RG. 4078270-2 

CPF 576.583.079-04 
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