
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 01 (um) veículo zero km, tipo 

Furgão, de fabricação nacional, transformado em Ambulância, com recursos oriundos do Contrato de 

Financiamento de Crédito no 21/01794-8, firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Três 

de Maio, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, declarando que 

estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 030/2018, 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 após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

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

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

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de 01 (um) veículo zero km, tipo Furgão, de fabricação nacional, transformado em Ambulância, com 

recursos oriundos do Contrato de Financiamento de Crédito no 21/01794-8, firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o 

Município de Três de Maio, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca R$ 
Unitário 

R$  
Total 

01 01 Unidade 

VEÍCULO O KM, TIPO FURGÃO, 

TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA 

Veículo tipo Furgão, teto alto original de fábrica, com 

carroceria construída em aço, de fabricação nacional, 

transformado em Ambulância, ano de fabricação 2017, 

modelo 2018, na cor branca, com porta corrediça na 

lateral direita e portas traseiras duplas com contra batente 

e abertura 90/180º; Motor diesel com alimentação injeção 

eletrônica, turbo intercooler mínimo 2.2 DCI, 04 cilindros 

em linha, 16 válvulas, mínimo 127 CV de potência; 

Direção hidráulica; Câmbio sincronizado com 06 marchas 

à frente e uma ré; Tração dianteira ou traseira; Freios com  

sistema ABS a disco nas 04 rodas; Air bag duplo; 

Pneus/rodas 225/65 R.16; Ar condicionado com 

instalação original de fábrica; Saídas no painel e 

compartimento do paciente; Faróis de neblina na 

dianteira; Vidros dianteiros com  acionamento elétrico; 

Travas elétricas das portas com controle por 

radiofrequencia; Retrovisores externos com setas de 

direção integradas e comando interno elétrico; Rádio 

AM/FM CD/MP3, com conexão USB/iPOD, entrada 

auxiliar, 02 alto falantes e antena externa; Medida do 

entre-eixos mínimo 3.600 mm; Reservatório de 

combustível com capacidade para no mínimo 80 litros; 

Apoios de cabeça nos bancos dianteiros; Banco do 

motorista com regulagem longitudinal, de altura, e de 

inclinação do encosto e do assento; Desembaçador do 

para-brisa; Faróis com regulagem elétrica de altura; 

Protetor de cárter e da caixa de câmbio; Acompanham o 

veículo todos os equipamentos exigidos pelo 

DENATRAN. Compartimento do paciente: medidas 

   



internas do compartimento: mínimo 10 m³; comprimento 

mínimo 3.100 mm; largura mínima 1.700 mm, altura 

mínima 1.800 mm, largura de abertura da porta lateral 

mínimo 1.270 mm, altura da abertura da porta lateral 

corrediça 1.800 mm, largura da abertura inferior da porta 

traseira 1.500 mm. Revestimento das laterais e teto em 

material resistente de fácil limpeza. Divisória entre 

compartimento traseiro e a cabine do motorista com 

janela de comunicação. Piso impermeável revestido com 

vinil ou fiberglass de alta resistência. Isolamento termo-

acústico de alta densidade. Porta corrediça na lateral 

direita com janela de correr, vidros jacteados ou com 

películas brancas. 01 Armário aéreo na lateral esquerda, 

confeccionado em compensado naval, revestido com 

fórmica branca, com 03 divisórias e portas acrílicas 

corrediças medindo 2.400 mm de comprimento, 0,400 

mm de profundidade, 0,380 mm de altura com cantos 

arredondados. 01 Balcão de serviço confeccionado em 

compensado naval, revestido com fórmica branca, 

composto de gavetas com chaves, local para acomodação 

da prancha longa e bateria auxiliar, com cantos 

arredondados. 03 poltronas reclináveis, individuais, 

fixadas na lateral direita, revestido em courvin automotivo 

de alta resistência nos assentos e encostos, com cintos de 

segurança individuais. 01 Poltrona giratória para o 

médico, com cinto de segurança e fixada próximo à 

cabeceira da maca. 01 Maca retrátil com cabeceira móvel, 

confeccionada em perfis de alumínio, colchonete de alta 

densidade revestida em courvin automotivo, travas e 

cintos de segurança, sistema de engate rápido e fixação no 

assoalho, atendendo todas as normas estabelecidas pela 

ABNT; 01 Prancha longa de imobilização com cintos de 

segurança e fixada em local de fácil acesso. 01 Cilindro 

de oxigênio de 3.5 m³, com válvula reguladora e 

manômetro. 01 Suporte duplo para cilindro de oxigênio 

de 3,5 m³, em aço, com cintas e catraca de fixação. 01 

Régua 3 pontas com fluxômetro, umidificador, máscara, 



mangueira e aspirador tipo venturi. 01 Ventilador / 

Exaustor. 01 Cadeira de rodas em alumínio fixada em 

local de fácil acesso. 01 Calefação de ar quente no 

compartimento do paciente. 01 Pega mão fixado no teto 

em perfil de alumínio. 01 Suporte para soro fixado no 

pega mão. Strobos nos faróis dianteiros. Alarme sonoro 

de ré. 06 Luminárias internas de LEDs com duas 

intensidades de luz. Sinalização de LEDs com sirene 

eletrônica de 4 tons (giroflex). 01 Farol de embarque na 

parte traseira. Lanternas nas laterais externas sequenciais 

de LEDs. Inversor de corrente contínua de 12 Volts 

alternada 110/220 V com potência mínima de 700/1000 

watts. Painel elétrico interno composto de uma régua 

integrada com 6 tomadas, sendo 4 tripolares (2P+T) de 

110 V e 2 de 12 V, além de interruptores com teclas do 

tipo iluminadas. Tomada externa tripolar para captação de 

energia, instalada na parte superior do lado esquerdo do 

veículo, próximo à porta do motorista, com fio de 

extensão de 20 m de comprimento. 01 Bateria auxiliar de 

100 amperes com gerenciador de carga, nova, sem uso e 

com garantia. Isolador automático da bateria auxiliar. 01 

Chave geral para desligar o sistema elétrico do furgão. 

(Compartimento do paciente). Layout corporativo externo 

em auto-adesivo, conforme normas do DENATRAN e 

Ministério da Saúde. O veículo deverá ser entregue 

emplacado e licenciado como ambulância em nome da 

Prefeitura Municipal de Três de Maio. 

 TOTAL   

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


