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Marabá-PA, 30 de abril de 2020. 
 
A 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
 
Att.: Setor de Compras 
(fabricio) 
 
 
Ref.:  PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Prezados(as) Senhores(as); 
 
 
Atendendo solicitação de Vossa Senhoria; Apresentamos pela presente, nossa proposta comercial para 
fornecimento de veículo automotor Ambulância UTI RENAULT MASTER, conforme especificações 
solicitada, preços e condições gerais abaixo: 
 
01 – PRODUTO: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
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VEÍCULO AMBULÂNCIA - Master Grand Furgão 2.3dci 16v 
Furgão 10.8m3 ano 20/21 + pack conforto cor branca, Arquitetura 
Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta 
traseira dupla contra batente Estrutura Carroceria monobloco 
construída com aço Grupo Motopropulsor Posição transversal, 
motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água 
sob pressão, com vaso de expansão Suspensão dianteira Tipo 
MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, 
molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos 
Suspensão traseira Eixo rígido com travessas longitudinais 
semielípticas de lâminas de aço, barra amortecedores hidráulicos 
telescópicos Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos 
anticorrosão Norma de emissão Procon vê L6 Cilindrada (cm³) 
2.299 Número de cilindros/válvulas 4/16 Diâmetro x curso 85x101,3 
Taxa de compressão 16:1 Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ 
rpm 130 (92) @ 3.500 Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm 31,7 (310) 
@ 1.500 Tipo de alimentação Common Rail Turbo Inter cooler Tipo 
de combustível Diesel S50/S10 Caixa de câmbio/tipo/número de 
marchas PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré 
Transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homo 
cinéticas Capacidade do tanque de combustível (litros) 100 RODAS 
E PNEUS Pneus 225/65 R16 Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 
PERFORMANCE Velocidade máxima 145 km/h Aceleração 0 -100 
km/h (s) 17,1 FREIOS Freios A disco, ventilados na dianteira e 
sólidos na traseira, DIMENSÕES (mm) L2H2 A Entre eixos  3.682 B 
Comprimento  5.548 C Comprimento entre a traseira e o eixo 
traseiro 1.024 D Comprimento entre a frente e o eixo frontal 842 E 
Altura 2.498 F Largura entre rodas 1.750 G Largura sem retrovisor 
2.070 H Largura total (máxima)  2.494, DIMENSÕES ESPECÍFICAS 
(mm) L2H2 Altura do compartimento de carga 1.894 Comprimento 
do compartimento de carga (máxima) 3.106 Altura do piso do 
compartimento de carga em relação ao sol (mínima/máxima) 559 
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R$ 
230.000,00 
(duzentos e 

trinta mil 
reais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
230.000,00 
(duzentos e 

trinta mil 
reais) 



         

Revemar - Revendedora de Veículos Marabá Ltda 
Folha 27, Quadra 19, Lote Especial – Nova Marabá – Telefone (94) 2101-6400 – Fax (94) 2101-6469 

CEP 68.509-280 – Marabá – PA 
 CNPJ (MF) no 04.747.226/0001-01  - Inscrição Estadual  no 15.096.216-9 

Largura da abertura da porta lateral corrediça 1.270 Altura da 
abertura da porta lateral corrediça 1.780 Altura da abertura da porta 
traseira 1.820 Largura da abertura inferior da porta traseira 1.580 
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga 
1.380 Largura interna máxima na zona de carga 1.765 – VEICULO 
DESCRITIVO TÉCNICO PADRÃO UTI – 1 Revestimento interno 
desenvolvido em fiberglass branca e lisa com isolamento termo 
acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum 
á superfícies hospitalares, piso em compensado de q5 mm de 
espessura, com revestimento em Paviflex antiderrapante de alta 
resistência aos processos químicos de limpeza e higienização, 
fornecimento e instalação de pega mão em alumínio de uma 
polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto, 
fornecimento de instalação de janela corrediça na porta lateral 
jateado com película branca, jateamento dos vidros traseiros com 
película branca, fornecimento e instalação de quatro lanternas 
sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira, 
fornecimento e instalação de exaustor com sistema de troca de ar 
ambiente e ventilação interna, fornecimento e instalação uma maca 
retrátil 1,90cm, equipada com colchonete de espuma revestido com 
courvim resistente e lavável, guarnecida com três conjuntos de 
cintos de segurança, fornecimento e instalação de um banco baú na 
lateral com assentos e encostos em espuma, moldada para 2 ou 3 
acompanhantes, fornecimento e instalação de um armário em dois 
módulos na lateral esquerda do veiculo, balcão com três gavetas 
porta objetos, compartimento para dois cilindros e uma prancha de 
coluna, fornecimento e instalação de armário superior com 
acabamento em formica texturizada tipo porta pacotes, fornecimento 
e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 16 litros, 
fornecimento e instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros 
com manômetro, fornecimento e instalação de uma régua tripla 
composta por umidificador, fluxo metrô e aspirador com frasco, 
fornecimento e instalação de um suporte de sangue e soro móvel, 
fornecimento e instalação de um painel eletrônico com tomadas de 
110v e 12v instalado no armário lateral esquerda, fornecimento e 
instalação um bateria auxiliar 95 amp, fornecimento e instalação de 
um nobreak com inversor de voltagem, fornecimento e instalação de 
um sinalizador acústico visual em LED (tipo Barra) com sirene de 4 
tons, fornecimento e instalação de luz de embarque traseiro, 
fornecimento e instalação da parte elétrica com cabos 
superdimensionados e anti chamas que não emanam gases e 
disjuntores individuais para cada instalação elétrica, grafismo 
padrão Ambulancia UTI, f fornecimento e instalação de luz 
intermitente na porta traseira, prancha longa de compensado naval, 
cadeira de rodas, cadastro no sistema RENAVAN (documento 
necessário para documentação do veiculo)  
Marca: RENAULT 

Modelo: RENAULT MASTER L2H2 

Ano/Modelo: 2020/2021 

Prazo de garantia: 03 (TRÊS) ANOS 

Fabricante: RENAULT DO BRASIL 

 
02 – CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: 
 
Valor total da proposta: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) 
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Prazo para pagamento: A vista ou com Nota de Empenho.  
 
Prazo de entrega:  Até 120 (Cento e Vinte) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho. 
 
Validade da Proposta:  30 (trinta) dias a contar desta data. Preços sujeitos a reajuste. 
 
 
 
 
03 – DADOS DO FORNECEDOR: 
REVEMAR - REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA 
Folha 27, Quadra 19, Lote Especial – Nova Marabá 
Telefone (94) 2101-6400 – Fax (94) 2101-6469 
CEP 68.509-280 – Marabá – PA 
CNPJ (MF) 04.747.226/0001-01 
Inscrição Estadual 15.096.216-9 
 
Atenciosamente. 
 
 

 


