
TOTAL DO PROCESSO:   166.500,00

Item: 1

Descrição: VER EDITAL .......................VEICULO AMBULANCIA ANO 2020.“0 KM”.Ambulância furgão superior de 
7,8m³ interno,Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fabrica, cilindrada 
superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L, carga útil mínimo de 
1590, garantia de um ano ou 100 mil km, medidas externas: comprimento superior a 5.040, altura superior a 2.300 8M³, 
medidas internas salão ambulância comprimento superior a 2.600, altura superior a 1.690.Descritivo Transformação: 
SIMPLES REMOÇÃO: Isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 
14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 
piso antiderrapante em fibra de vidro a prova de agua, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário superior na lateral 
esquerda confeccionado em Fibra de Vidro em cor clara com portas de correr em acrílico, conforme ABNT NBR 
14.561/2000; banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança. 01 Um banco baú em fibra de 
vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos 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 
e medida mínima 1900 mm; iluminação interna com 03 Luminárias em Leds; 03 tomadas internas 2P T 110 Vca; 01 
Tomada Interna 12 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 
tom. sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 3 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 3 litros com 
válvula e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. instalação de 01 
ventilador / exaustor; vidro de correr e com película jateada na porta lateral; abertura para comunicação entre a cabine 
o compartimento da ambulância; instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no 
teto;Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); reforço fixado no piso, embaixo de todas as 
rodas da maca em alumínio; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, 
possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar 
botões no painel do veículo, gerenciando a carga da bateria, iluminação interna e externa. Ar condicionado para 
paciente. Alarme sonoro de ré.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 166.500,00

Unidade: UN

Total Item: 166.500,00

Marca: RENAULT Modelo: MASTER

Quant.: 1 Total: 166.500,00LOTE 1 166.500,00Num: 059

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA ME 30.105.413/0001-00 166.500,00
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