
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de veículo, tipo Van/furgão, e a 

transformação em ambulância, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, declarando que estamos de 

acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 010/2012, bem como com as Leis no 

10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais  nos 3.697/2000, 3.555/2002  e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 60 (sessenta) dias para o item 1 – Veículo, e 

para o item 2 – Transformação, em 20 (vinte) dias, após a entrega do item 1, a contar da Ordem de 

Fornecimento 

2. O prazo de garantia é de ....................... 

3. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

4. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
MODELO DE PROPOSTA 

Aquisição de veículo, tipo Van/furgão, e a transformação em ambulância, para uso na Secretaria 

Municipal de Saúde  
Item Quant. Un. Descrição Marca R$ 

Unitário 
R$  

Total 

01 01 Unidade 

Veículo tipo Van/furgão original de fábrica, novo 0 
Km, ano de fabricação e modelo 2012,  motor no 
mínimo 1.8, bi-combustível (gasolina e álcool), 
pintura sólida na cor branca, injeção eletrônica, 
potência mínima de 100 CVs, faróis de neblina, 
câmbio de 05 (cinco) marchas a frente e uma a ré, 
direção hidráulica, comprimento de no mínimo 
4.100mm, largura de no mínimo 1.700mm, altura de 
no mínimo 1.800mm, distância entre eixos de no 
mínimo 2.500mm, dimensões do compartimento de 
carga: largura mínima de 1.450mm, comprimento de 
espaço de maca de no mínimo 1.850mm, altura 
mínima de 1.300mm, ar condicionado (quente e frio) 
no compartimento do motorista, rodas de no mínimo 
aro 14, pneus 175/70, divisória de compartimento do 
paciente e motorista com janela corrediça, uma 
janela lateral corrediça do lado direito e esquerdo, 
vidros com película conforme legislação, portas 
traseiras com abertura em duas folhas, travas e vidros 
elétricos em todas as portas, proteção do motor, 
iluminação interna, manual técnico, jogo de sobre 
tapetes e todos os demais equipamentos que 
compõem o veículo, para transporte e segurança do 
motorista e passageiros obrigatórios e exigidos por 
lei, como pneu sobressalente (estepe), triângulo, 
chave de rodas, macaco com capacidade compatível 
considerando o veículo em lotação normal. 

   

02 01 Unidade 

Transformação de Van/furgão em ambulância, com 
revestimento interno térmico, lateral com banco tipo 
baú com os cantos arredondados em perfis de 
alumínio, assento inteiriço e um encosto com apoio 
de cabeça individual, revestido em courvim com 
costuras reforçadas, a tampa deste banco possuirá 
dois amortecedores um em cada lateral, a parte 
lateral deste banco com acesso pela porta traseira, o 
mesmo possui uma porta acondicionamento da 
prancha de imobilização, suporte para cilindro de 
oxigênio de 3,5m3 com cintas tipo catraca 

   



firmemente presos a carroceria do veículo, será 
mantida a divisória original do veículo e possuirá na 
parte central um janela de comunicação com vidros 
corrediços, cilindro de 3,5m2 (padrão white martins) 
para oxigênio fixado no suporte acima descrito; kit 
de oxigenação composto de manômetro ligado ao 
cilindro de oxigênio, régua de oxigenação instalada 
na lateral esquerda e acoplada ao painel de comando 
com fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com 
mascara, um suporte para soro e sangue 
confeccionado em alumínio instalado no corrimão 
com regulagem de posição; instalação de um farolete 
direcionável de embarque sob as portas traseiras; 
instalação de duas luminárias embutidas e 
incandescentes com duas intensidades de luz no 
compartimento do paciente com tecla de atendimento 
no painel de comando de forma a ligar de duas em 
duas luminárias instaladas sobre a maca no teto do 
veículo, duas luminárias dicróicas com focos 
direcionáveis; ar condicionado (quente e frio) no 
compartimento do paciente; instalação de um 
exaustor e ventilador de 12 volts no teto do veículo 
para circulação e renovação do ar no compartimento 
do paciente com revestimento interno das paredes e 
teto em material lavável e de fácil assepsia piso 
antiderrapante lavável, divisora de compartimento do 
paciente e motorista com janela corrediça, com 
vidros opacos e iluminação interna. 

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


