
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 zero km, tipo Furgão, 

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

acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 071/2013, 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 90 (noventa) dias, a contar da Requisição de 

Entrega de Mercadorias. 

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 

Fornecimento de veículo zero km, tipo Furgão, transformado em ambulância, para uso na 

Secretaria Municipal de Saúde  

Item Quant. Un. Descrição Marca R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 01 Un. 

Veículo Furgão, zero Km, Motor no mínimo 2.3 diesel, 

127 cv no mínimo, com fabricação nacional, turbo 

alimentado com Inter cooler, freios dianteiros a disco 

ventilado com discos flutuantes e dois cilindros para 

comando de cada roda, traseiro a disco rígido, direção 

hidráulica, capacidade volumétrica de carga de 12,0 m³ 

no mínimo, tanque de 80 litros ou mais, ar condicionado 

na cabine com extensão para os pacientes, faróis de 

regulagem elétrica de altura, filtro com pré-

aquecimento, freio a disco nas quatro rodas, porta lateral 

corrediça, sistema auxiliar de partida a frio, pneus sem 

câmara 205/75/16, comprimento do veiculo de no 

mínimo 5.099 mm, comprimento do compartimento de 

carga 3.360 mm, altura do vão da carga 1.800 mm, no 

mínimo, distancia entre eixos de 3.700 mm, todos os 

itens obrigatórios pelo CTB, com 12 meses de garantia, 

sem limite de quilometragem. Cor Branca - 

Transformado em ambulância, conforme descrições 

abaixo: 

- Revestimento interno do teto e laterais em chapas 

monobloco e sem emendas em fibra de vidro na cor 

branca, com reforços e perfis de aço na linha 

automotiva, e isolação termo acústica em isopor tipo P2 

de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado 

nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das 

chapas do teto e laterais com cola poliuretana de uso da 

indústria automotiva, própria para tal finalidade. 

- Revestimento do assoalho em chapas de compensado 

naval, com tratamento à prova de umidade, revestido 

peça inteiriça de fibra de vidro com textura 

antiderrapante, sem emendas, com acabamentos em 

   



perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma 

perfeita assepsia. 

- Divisória interna, separando a cabine do motorista do 

compartimento do paciente em chapa monobloco de 

fibra na cor branca, com visor para comunicação entre 

os ambientes. 

- 01 (uma) - Janela corrediça na lateral direita, com 

vidros jateados e caxilhos em alumínio e película 

jateada – 03 listras centrais. 

- 01 (um) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado 

no teto do veículo para circulação e distribuição do ar 

no compartimento do paciente.  Extensão do ar 

condicionado da cabine para o compartimento do 

paciente 

- 01 (um) - Banco baú com capacidade para 02 (duas) 

pessoas, confeccionado em chapas de compensado 

naval com revestimento em fórmica na cor verde, 

bordas arredondas em perfil de alumínio extrudado, 

cintos de segurança abdominal, assento e encostos 

inteiriços em espuma injetada com revestimento em 

courvin de fácil limpeza na cor verde; 

- 01 (um) - Armário para guarda de materiais, instalado 

na lateral esquerda interna do compartimento do 

paciente acoplado ao banco baú com prateleiras e 

bancada para guarda e acondicionamento de materiais 

diversos, confeccionado em chapas de compensado 

naval com revestimento em fórmica na cor branca e 

verde; 

- Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de 

fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com 

terminais clipados nas pontas dos fios; 

 - Iluminação interna composta de 02 (duas) luminárias 

fluorescentes, instaladas no teto do compartimento do 

paciente, com interruptor instalado junto ao painel do 

motorista; 

- 01 (um) - Sinalizador rotativo tipo barra com sirene 



eletrônica instalada sobre a cabine do motorista, na cor 

vermelha e com suportes para fixação em plástico 

automotivo de alta resistência; 

- 01 (uma) - Maca retrátil, construída totalmente em 

alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, 

colchonete revestido em material impermeável na cor 

padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, com 

garantia de 02 (dois) anos. 

- 01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua 

tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, 

umidificador, aspirador tipo Venturi, regulador de 

pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira 

transparente; 

- 01 (um) - Suporte e Cilindro de oxigênio de 1.0 m³ 

com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação; 

- Suporte - 01 (um) suporte para soro e sangue 

confeccionado em aço cromado, instalado na lateral 

direita interna do compartimento do paciente. 

- Adesivação externa nos padrões da Prefeitura 

Municipal de Três de Maio, com adesivos vinílicos com 

dois anos de garantia. 

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


