
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO ELETRONICO 

NÚMERO 
21/2018 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo nº 310/2018 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
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VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 
VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO Veículo de passeio zero 
quilômetro. Ano e modelo em vigência da data da entrega. 
Bicombustível. COR BRANCA. Totalmente confeccionado em aço 
automotivo. 04 (quatro) portas. Capacidade para 05 (cinco) passageiros 
incluindo o motorista. Motorização mínima 1.0. Capacidade mínima do 
tanque 48 litros. Transmissão manual de no mínimo 05 (cinco) marchas 
à frente e uma à ré. Torque de mínimo de 9,7 Kgfm com uso de gasolina. 
Potência de no mínimo 72 cv com uso de gasolina e no mínimo 77 cv 
com uso de álcool. Ignição tipo eletrônica digital incorporada ao sistema 
de injeção. Ar condicionado. Direção hidráulica ou elétrica. Sistema de 
freios: freios hidráulicos com ação nas quatro rodas sendo o freio 
dianteiro à disco e o traseiros a tambor ou a disco. Freios ABS. Porta 
malas de no mínimo 280 litros e no máximo 300 litros. Distância entre 
eixos de no mínimo 2.465mm e no máximo 2.530 mm. Equipado com 
todos os acessórios exigidos pelo Código Nacional de Transito. 
Assistência técnica autoriza na cidade de Dourados-MS 
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VAN ITINERANTE 
VAN ITINERANTE: Descrição Geral 
1.1 Chassi 
• Comprimento total mínimo – 5.500 mm; 
• Distância mínima entre eixos – 3.600 mm; 
• Capacidade mínima de carga – 1.400 kg; 
• Comprimento mínimo do salão de atendimento – 3.100 mm; 
• Altura interna mínima do salão de atendimento – 1.880 mm; 
• Largura interna mínima – 1.760 mm; 
• Largura externa máxima – 2.200 mm. 
1.2 Motor 

UNID. 1    



 

• Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; 
• Combustível – Diesel; 
• Potência de pelo menos 127 cv; 
• Torque de pelo menos 31 kgfm; 
• Cilindrada mínima – 2.200 cc; 
• Sistema de alimentação – injeção eletrônica. 
1.3 Abastecimento de Combustível 
• Capacidade mínima – 80 litros.  
1.4 Freio e Suspensão  
• Freio com duplo sistema hidráulico, servo assistido; 
• Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas 
traseiras; 
• Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 
• Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos 
compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou 
hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que 
exceda a carga imposta em cada membro. 
1.5 Direção  
• Hidráulica original de fábrica. 
1.6 Transmissão 
• 5 ou 6 marchas à frente;  
• 1 marcha à ré. 
1.7 Tração  
• Dianteira ou Traseira com rodado simples. 
1.8 Cabine / Carroceria  
• A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, 
construída em aço. Excepcionalmente, nos veículos com teto original 
com fibra ou resina, é indispensável um reforço estrutural adicional em 
aço para fins de aumentar a segurança do veículo;  
1.10 Design Interno e Externo  
• A distribuição dos móveis no salão de atendimento deverá considerar 
os seguintes aspectos: 
1.10.1 Design Interno  
• Deve dimensionar o espaço interno da VAN ITINERANTE, visando 
posicionar, de forma acessível e prática, com bancada, 2 (duas) mesas e 
4 (quatro) cadeiras, a serem utilizados no atendimento às pessoas; 
• Colocação de 1 frigobar; 
• Os materiais fixados na carroceria da VAN ITINERANTE (armários, 
bancos, aparelho) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, 
em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. 
Paredes: 
• As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e 



 

resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às 
superfícies hospitalares. 
Piso: 
• Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil 
ou         similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, 
antiderrapante mesmo quando molhado. Sua colocação deverá ser feita 
nos cantos de armários, bancos, paredes e rodapés, de maneira 
continuada até 10 cm de altura destes para evitar frestas. Sem emendas 
ou com emendas fundidas com o próprio material, instalado sobre piso 
de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de 
espessura, ou sobre material de mesma resistência ou superior que o 
compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o 
compensado naval. 
Janelas: 
• Com vidros translúcidos, jateados e corrediços em toda a porta de 
acesso ao compartimento pela lateral, que permitam ventilação e que 
também possam ser fechadas por dentro, de maneira que não possam 
ser abertas pela parte externa. 
Lixeira: 
• Em algum ponto interno do salão deverá existir de forma fixa, de fácil 
acesso para uso e remoção, uma lixeira, para colocação de sacos de lixo 
de aproximadamente 5 litros. 
Armários: 
• Conjunto de armários para a guarda de todo o material utilizado no 
veiculo. Armários com prateleiras internas, laterais em toda extensão em 
m só lado da VAN ITINERANTE (lado esquerdo). Deverá ter um desnível 
posterior do assoalho das prateleiras e armários. Deverá ser 
confeccionado em compensado naval revestido interna externamente em 
material impermeável e lavável (fórmica ou similar); 
• O projeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento 
no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos 
equipamentos e a assepsia do veículo; 
• Portas corrediças em acrílico, bipartidas; 
Obs. As portas corrediças em acrílico devem dispor de mecanismo de 
travamento. 
• Todas as gavetas e portas e tampas devem ter uma fixação segura, 
além disso, devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura 
espontânea das mesmas durante o deslocamento do veiculo. Os trincos 
devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas 
uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura, para 
impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização; 
• Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, de 



 

aproximadamente 50 mm até mesmo nos armários com portas, a fim de 
dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver em movimento; 
• Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, 
dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material 
antiferrugem. Os puxadores terão que ser embutidos ou semi-embutidos; 
• 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em acrílico, 
bipartidas, com batente frontal; 
• 01 armário para guarda de materiais com divisórias, tipo corrediças, 
com batente frontal, sem portas; 
• 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos, com duas 
gavetas, para apoio de equipamentos e materiais para uso ao serviço; 
• 01 bagageiro superior para materiais leves. 
1.10.2 Design Externo 
• Adaptação de toldo na parte lateral e traseira da VAN ITINERANTE; 
• A cor da pintura bem como as logomarcas a serem coladas na VAN 
ITINERANTE, é a definida pelo Ministério da Saúde. 
 
Veículo com garantia mínima de 12 meses. 
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VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN 
VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN - 0 km, ano e modelo vigente. Porte: 
Compacto. Cor: Branca. Motor: Flex; Motor de no mínimo 1.6 e no 
máximo 1.8. Cambio automático. Distância entre eixos: mínimo de 2520 
mm e máximo de 2660 mm. Geral Interno: Airbags Frontais. Jogo de 
tapetes próprios do veículo, Porta malas com capacidade para no 
mínimo 520 litros e no máximo 536 litros. Comando interno do porta-
malas. Comando interno da tampa do tanque. Conta giros. Computador 
de bordo. Ar Condicionado: Ar condicionado quente e frio. Faróis e luzes: 
Faróis com refletores duplos. Luz no porta-malas. Freios: Freios 
dianteiros: Disco Ventilado. Freios traseiros: Tambor. Freios ABS 
Direção: Direção elétrica. Direção assistida. Tanque de Combustível: 
Com Capacidade de no mínimo 46 litros. Dimensões do veículo: Largura 
de no mínimo 1690 mm e no máximo 1760 mm. Comprimento de no 
mínimo 4280 mm e no máximo 4490. Altura de no mínimo 1470 mm e no 
máximo 1520 mm. Rodas: Rodas no mínimo aro 15. Bancos: Banco do 
motorista com ajuste de altura. Banco traseiro rebatível. Cinto de três 
pontos para todos os ocupantes Encosto de cabeça para todos os 
ocupantes. Portas e Vidros: Travamento central das portas. Controle 
elétrico dos vidros dianteiros e traseiros. Veículo de 04 portas. 
Desembaçador do vidro traseiro. Ajuste elétrico dos retrovisores. 
Infotenimento: Conexão USB; Rádio; Computador de bordo; Outros: 
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Alarme antifurto perimétrico. Veículo equipado com todos os acessórios 
e itens de segurança exigidos por lei. Garantia: Garantia mínima de 03 
anos. 
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CARRO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS 
Carro para transporte de animais. Veiculo 0 km, compacto, na cor 
branca, original de fábrica. Adaptado para transporte de animais de 
médio e pequeno porte. Motor: Flex; Motor de no mínimo 1.4 . Cambio 
manual. 05 marchas à frente. 01 marcha à ré. Termômetro da água do 
motor. Embreagem: Monodisco a seco. Cabine: Cabine para no mínimo 
duas pessoas. Airbags Frontais. Alças de segurança na parte interno-
superior. Ajuste do volante em altura. Suspensão: Suspensão dianteira 
independente. Suspensão Traseira: Eixo rígido ou de torção. Freios: 
Freios dianteiros: Disco ventilado. Freios Traseiros: Disco Sólido ou 
Tambor. Direção: Assistida. Tanque de Combustível: Com Capacidade 
de no mínimo 52 litros. Dimensões do veículo: Largura de no mínimo 
1630 mm e no máximo 1720 mm . Comprimento de no mínimo 4370 mm 
e no máximo 4480. Altura de no mínimo 1500 mm e no máximo 1950 
mm. Bancos: Cinto de três pontos para todos os ocupantes. Encosto de 
cabeça para todos os ocupantes. Portas: Duas a 3 portas nas laterais do 
veículo (cabine): Infotenimento: Conexão USB. Rádio. Interior do Veículo 
(Parte traseira). Isolamento térmico acústico; Conjunto de no mínimo 3 
gaiolas fixas, confeccionadas em estrutura metálica tubular com pintura 
epóxi, com bandejas removíveis em chapa de alumínio, e portas de 
acesso com trincos inoxidáveis; Instalação de dreno em nylon para 
escoamento de água no processo de lavagem e higienização; Divisória 
inteira separando e protegendo a cabine do motorista do compartimento 
de carga (caso não haja separação), de modo que se tenha uma 
visualização parcial do compartimento de carga.  Ventilação na parte 
traseira do veículo, cobertura, tapete de borracha antiderrapante na parte 
interno-traseira do veículo. Garantia: Garantia do veículo de no mínimo 
01 ano. 
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VALOR TOTAL GLOBAL:  

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 



 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2018. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


