
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL R$ UNIT. R$ TOTAL R$ UNIT. R$ TOTAL R$ UNIT. R$ TOTAL

180.000,00R$             124.000,00R$                         132.160,00R$      145.386,67R$      

Fontes:

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Pesquisa de proposta de preço realizados no Portal de Compras Públicas.

 MÉDIA  DE PREÇOS   

TOTAL

 AUTO 4X4 SERV. E COMERCIO DE
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA               
CNPJ n.  12.965.774/0001-36 

 PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA               
CNPJ N. 40.757.908/0001-69 

 BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS      
CNPJ n. 19.180.210/0001-37 

AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO
Veiculo Zero KM, original de fabricação nacional, Potência máxima (cv): 85 (G) / 88 (E) a 5.750 rpm, Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 
12,5 (E) a 3.500 rpm, Capacidade de carga: 650 Kg, Tanque de combustível (litros): 58, Comprimento do veículo (mm): 4384,0, Largura 
do veículo (mm): 1926,4, Altura do veículo (mm) : 1900,0 mm, Entre-Eixos (mm): 2717,0, Altura do solo (mm): 174,0, Capacidade 
volumétrica de carga (litros): 3100, cor branca, bicombustível, direção hidráulica, motor 1.4, tração dianteiras com juntas 
homocinéticas, air bag duplo, Alça de segurança dianteira lado passageiro. Alerta de manutenção programada (luz espia), Apoios de 
cabeça dianteiros com regulagem de altura, Assoalho em carpete. Bancos dianteiros reclináveis. Bancos revestidos em tecido. Barra 
de proteção nas portas. Bolsa porta-objetos nas portas. Brake light. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. Cobertura 
da alavanca (empunhadura) do freio de mão. Console central parcial com porta-copos. Console porta-objetos no teto. Drive by Wire 
(Controle eletrônico da aceleração). Frisos de proteção laterais. Ganchos para amarração de carga. Hodômetro digital (total e parcial). 
HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD. Iluminação no compartimento de carga. Indicador 
digital de temperatura da água. Indicador digital do nível de combustível. Inibidor de marcha à ré. Luz de leitura dianteira com 
interruptor na porta lado motorista. Para-choques na cor preta. Parede divisória em chapa. Portas traseiras assimétricas sem vidro. 
Proteção parcial das laterais internas. Quadro de instrumentos com iluminação branca. Relógio digital. Retrovisores externos com 
comando interno mecânico. Retrovisores externos na cor preta. Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa 
resistência a rolagem). Tomada 12V. Válvula antirrefluxo de combustível. Vidros climatizados verdes. Volante espumado, Ar 
condicionado. Banco do motorista com regulagem mecânica de altura. Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo 
instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). Conta-giros. Direção hidráulica. Faróis de neblina. Porta-luvas 
iluminado. Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena). Recobrimento do assoalho do vão de carga. 
Tecido exclusivo. Travas elétricas. Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista. Volante com 
regulagem de alturafreios ABS nas rodas dianteiras e discos ventilados na traseira, 5 marchas à frente e 1 a ré. Transformado em 
ambulância simples remoção, sigla AMBULÂNCIA invertido, aplicado sobre o capô, cruzes vermelhas aplicados sobre os vidros 
corrediços e com película branca Bem como, as marcas do Governo Federal. Fiação padrão e conduítes anti-chamas (Norma ABNT) 
piso em laminado de fibra aplicado sobre a chapa de compensado naval, revestido de borracha antiderrapante, divisória com 
comunicação entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente, armário aéreo para guarda de medicamentos com janelas 
corrediças, sinalizador ótico acústico visual tipo arco em LED com 5 cúpulas, com sirene eletrônica de 4 tons, de 100 watts. Luminária 
arredondada com cristal instalado no teto, com interruptor, farol de embarque noturno instalado sobre as portas traseiras, 
ventilador oscilante fixado no teto, suporte para soro e plasma, maca com rodas com no mínimo 1,70m, cintos de segurança, 1 
cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e cintas tipo catraca, aspirador tipo venturi, máscara e extensão, banco tipo baú para 2 
acompanhantes, com assentos, encostos e cintos de segurança. Corrimão fixado no teto. Cumprindo todas as normas ABNT e dotada 
de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN
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