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Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

020260 2,0000 UNIDADE |____________|_____________|VEÍCULO AUTOMOTOR 1.0 - ADAPTADO PARA 
GUARDA MUNICIPAL

Veículo de pequeno porte, zero Km, modelo hatch, mínimo de 
4 (quatro) portas, com predisposição para rádio transceptor 
móvel, em cores variadas de linha de produção, a serem 
definidas pela PMIP por ocasião da entrega, para uso nas 
atividades da Guarda Municipal, com modelo no mínimo 
correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção 
comercial. Especificações: Motor do veículo: 1.0 com 
transmissão manual de 5 (cinco velocidades); Potência 
mínima de 75 cv, Motor aspirado, Injeção eletrônica, Ignição 
eletrônica, Bi-combustível ou flex (gasolina / álcool); Tração 
Dianteira, Sistema de freio: Com as características da linha 
de produção normal; Suspensão: Com as características da 
linha de produção normal; Ar condicionado, Direção 
Hidráulica, Banco do motorista com regulagem de altura do 
assento e encosto; Para-choque pintado na cor do veículo; 2 
airbags (passageiro e motorista); Travamento elétrico das 
portas; Vidros dianteiros elétricos; Retrorrefletores no para-
choque traseiro. Sinalizador em LED's na cor vermelha, com 
imã na base e cabo espiralado longo para ligar no acendedor 
de cigarros ou na tomada interna ("cojak"); Equipado com 
sirene eletrônica, com no mínimo 03 (três) tons, instalado no 
compartimento do motor e acionamento no painel do veículo 
de forma camuflada; Predisposição para futura instalação de 
Rádio Transceptor móvel; 01 (um) kit de parafusos para 
fixação das placas;e demais equipamentos de séries e os 
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito.

020209 3,0000 UNIDADE |____________|_____________|MOTOCICLETA ADAPTADA PARA USO DA GUARDA 
MUNICIPAL

Especificações Técnicas: Veículo zero Km tipo Motocicleta, 
Off -Road, chassi confeccionado em aço, original de fábrica, 
da linha de produção comercial, em cor branca sólida, Motor 
a Gasolina, Cilindrada mínima de 150CC, 04 tempos, Partida 
elétrica, com sistema de Sinalização visual (Sinalizadores 
luminosos dianteiro e traseiro, sinalizador acústico modelo 
sirene).

020261 6,0000 UNIDADE |____________|_____________|VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO AMBULÂNCIA

Veículo "0" (zero) Km Tipo Ambulância / com modelo no 
mínimo correspondente à data da nota fiscal e da linha de 
produção comercial / Fabricação Nacional, simples remoção 
com 2 (duas) portas dianteiras / 1 (uma) porta traseira com 
abertura no sistema 2 (duas) folhas / carroceria tipo furgão 
(monobloco), confeccionada totalmente em aço / motor de no 
mínimo 1.4cc / com no mínimo 4 cilindros e no máximo 8 
válvulas / com potencia mínima de 85cv / movido à 
gasolina/alcool (flex) / tanque de combustível com 
capacidade mínima de 58 litros / transmissão manual de 5 
marchas à frente e 1 à ré / capacidade de carga de no 
mínimo 650 Kg / rodas de aço de no mínimo aro 14" / 
equipado com protetor de cárter / retrovisores externos nos 
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dois lados do veículo / tapetes de borracha / Ar Condicionado 
para motorista e passageiro (AR Duplo) e demais 
equipamentos de série e os exigidos pelo Código Brasileiro 
de Trânsito / cor branca / com grafismo padrão ambulância. 
Características mínimas do interior da carroceria como 
segue: Isolamento térmo acústico de alta densidade nas 
laterais e teto (interior) do veículo / Piso confeccionado em 
material antiderrapante e lavável na cor cinza / Revestimento 
interno total (laterais e teto) confeccionado em MADEFIBRA 
ULTRA na cor branca com detalhes em courvin / Janela 
lateral corrediça (lado passageiro) com vidro opaco e 
corrediço / Divisória interna para isolamento da cabine do 
motorista/paciente com janela de comunicação corrediça e 
exaustor frontal para sucção de AR refrigerado / Armário 
aéreo pequeno fixado na lateral superior, confeccionado em 
MADEFIBRA ULTRA com portas em acrílico / Maca retrátil 
confeccionada em alumino com colchonete revestido em 
courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com 
capacidade para 180Kg / Suporte para cilindro de oxigênio / 
Suporte para soro/plasma / Iluminação interna total com 
lâmpadas fluorescentes / Ventilador oscilante de teto no 
interior do furgão / Banco lateral com capacidade para 02 
(dois) acompanhantes com cinto de segurança / Sinalizador 
acústico visual tipo barra fixado sobre a testa frontal (teto) 
do veículo com sirene eletrônica de 06 (seis) tons e 
lâmpadas de LED com 360º de visão / Cilindro de oxigênio 
com capacidade para 7 litros, com válvula e manômetro / 
Adesivos padrão ambulância SR / Homologação DENATRAN 
e demais equipamentos de séries e os exigidos pelo Código 
Brasileiro de Trânsito.

021154 6,0000 UNIDADE |____________|_____________|VEICULO AUTOMOTOR- TIPO AMBULANCIA PARA 
SIMPLES REMOÇÃO

VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - Para simples remoção, tipo 
furgão adaptado para duas macas, Zero Quilômetro, 
ano/modelo 2017/2017, cor branca, licenciada, com ar 
condicionado, motor turbo, movido a diesel, com fabricação 
nacional, com 5 marchas e uma ré, 04 portas duas na frente 
uma lateral e uma trazeira. Sinalização visual em forma de 
barra de LED na cor vermelha, sirene eletrônica com vários 
tons. Cabine do paciente: com isolamento térmico e acústico 
com material de alta densidade, contendo armário interno, 
cadeira giratória e 02 (duas) macas com pernas retrateis em 
alumínio com colchonete em espuma revestidos em courvim. 
Equipamentos adicionais: 01 (um) suporte de soro; 01 (um) 
balaústre tubular instalado no teto; 01 (um) cilindro de 
oxigênio de litros, com válvula, fluxometro, umificador e 
mascara com chicote; 01 (um) banco bau; 01 (uma) lixeira 
pequena com tampa em alumínio. O veículo deve conter 
todos equipamentos de segurança exigidos pelo contran. 
Garantia de 12 meses.

021152 1,0000 UNIDADE |____________|_____________|VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4

VEÍCULO TIPO PICK -UP CABINE DUPLA: Zero Km, 2.8, 
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ano/modelo 2017/2017, fabricação nacional, cor sólida, com 
ar condicionado, tração 4x4, direção hidráulica, freios 2 à 
discos ventilados, freios ABS, Distribuição eletrônica de 
frenagem EBD, motor 4 cilindros em linha, à diesel, potência 
a partir de 140 cv, 3500 rpm (ABNT), câmbio e transmissão 
manual de 05 marchas sincronizadas e 01 marcha-ré, 4 
portas, com capacidade para 5 passageiros, sistema de 
injeção direta, freio tipo auxiliar a vácuo, circuito hidráulico, 
ABS com EBD atuante nas 4 rodas,Airbag DUP,estribos 
laterais, suspensão dianteira independente com braços 
articulados e barras de torção, suspensão traseira em feixe 
de mola, largura/comprimento mínimo da caçamba: 1,45 
metros/1,50 metros, capacidade tanque de combustível 70 
litros,pneus 245/70 R16. Garantia de 1 ano. OBS.: Todos as 
características descritas são exigências mínimas para o 
veículo.

021153 1,0000 UNIDADE |____________|_____________|VEICULO TIPO PASSEIO

VEÍCULO TIPO PASSEIO: Zero Km, ano/modelo 2017/2017, 
fabricação nacional, cor sólida,motorização de 70 CV, 
biocombustível com ar condicionado, motor de 4 cilindros 
em linha, 1.0 flex 8v, 4 portas, capacidade para 5 lugares, 
direção hidráulica, 5 marchas a frente e 1 ré, tração dianteira 
com junta homocinética, bancos dianteiros reclinaveis, 
banco traseiros rebatível, retrovisor interno com função dia e 
noite, para-sol motorista com porta documentos, cinto de 
segurança laterais retrátil com 3 pontos de regulagem e 
central fixo de 2 pontos, travas eletricas, vidro eletrico 
dianteiro, sistema de alarme, para-choque na cor cinza, 
volante espumado, vidros climatizados verdes, maçanetas e 
retrovisores externos na cor preta, freios: dianteiro a disco 
rigido e traseiro a tambor com sapata, roda de aço estamado 
5,0 x "13", pneu 175/70 R13, carga últil 400Kg, tanque de 
combustivel 50L, capacidade do porta-malas 290L, 
dimensões: comprimento 3.693mm, largura 1.548mm, altura 
do veículo 1.489mm, entre-eixo 2.361mm, altura do solo 
166mm. Garantia de 01 ano. OBS.: Todos as características 
descritas são exigências mínimas para o veículo.

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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