
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CRUZ MACHADO-PR 

PROPOSTAS DO PROCESSO 	 O O 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 3912020 
Processo Administrativo N° 10112020 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK 

Data de Publicação: 0810712020 14:01:47 

LOTE 1 
Item: 1 	Quant.: 1 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 179.900,00 

Descrição: VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGÃO L2H2, COM NO MÍNIMO 11,0W, NA COR BRANCA 
(SÓLIDA), TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO B, TETO ALTO COM NO MÍNIMO AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VEÍCULO: Modelo/ano de fabricação não inferior a data de emissão da nota fiscal, 

'motor mínimo 2.2, 4 cilindros, turbo, movido a Óleo Diesel 5501510, potência mínima 125ev. proteção de cárter. 
'—'capacidade de carga mínima 1400 kg. transmissão mecânica de no mínimo  marchas á frente e 1 marcha à ré. freio 

hidráulico, disco nas 4 rodas, pneus 225165 R16, com IC mínimo de 110 (índice de carga de 1060kg/pneu ou superior). 
sistema ABS e AIR-BAG duplo, direção hidráulica, cintos de segurança com 3 pontos e pré tencionadores para 
passageiros e motorista, ar condicionado, trava e vidros manuais. com  insufilme nos vidros laterais dianteiros. 
ADAPTAÇÃO: Isolamento termo-acústico sem emendas conforme ABNT NBR 1456112000. revestimento interno nas 
laterais e teto em fibra de vidro conforme ABNT NBR 1456112000. piso antiderrapante nivelado em compensado naval 
conforme ABNT NBR 1456112000. 2 entradas de ar no teto (modelo Cogumelo), suporte para extintores extras na 
lateral das portas traseiras. suporte para fixação de cones de sinalização, armário superior com portas deslizantes em 
acrílico confeccionado em fibra de vidro cor branca, balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e 
fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para 
medicamento, armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio de 16 litros. A intercomunicação entre a cabina 
e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma 
confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem 
arestas ou pontos cortantes. Sendo assim o veículo deverá ser fornecido com 2 bancos 113 na cabine, banco do 
assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, banco lateral para duas pessoas com cintos de 
segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das 
costas individuais, maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança com pré tencionadores com no 
mínimo 2 anos de garantia. iluminação com no mínimo 03 luminárias alógenas no teto, no mínimo 04 luminárias LED?s. 
farol de embarque instalado na porta traseira. mínimo 02 tomada 

Autor Marca/Modelo Valor 
PARTICIPANTE 058 RENAULT! MASTER 179.900,00 

Inf. detal.: especificação conforme edital. 

PARTICIPANTE 010 RENAULT / MASTER AMBULANCIA 205.000.00 

PARTICIPANTE 081 RENAULT! MASTER L2H2 179.900,00 

PARTICIPANTE 075 RENAULT MASTER! L2H2 179.000,00 

PARTICIPANTE 014 RENAULT / MASTER L2H2 179.000,00 

PARTICIPANTE 098 RENAULT! MASTER FURGÃO L2H2 AMBULANCIA SIMPLES 179.900,00 
REMOÇÃO 

PARTICIPANTE 020 RENAULT! MASTER L2H2 2.3 DIESEL 202012021 0KM 179.500,00 

PARTICIPANTE 015 Renault master! L2H2 179.90000 

PARTICIPANTE 074 RENAULT! MASTER L2H2 179.900,00 

PARTICIPANTE 009 RENAULT! MASTER L2H2 179.900,00 
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