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00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00475 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

FURGÃO RENAULT MODELO L2H2 ADAPTADO EM AUTO
RESGATE
equipada com motor de 130 cv de potencia, turbinado, com
torque de 31,7 kgfm, com gerenciamento eletronico, para o
melhor aproveitamento de velocidade final. motor movido a
oleo diesel, sendo o reservatorio de combustivel com
capacidade minima de 70 litros. o motor deverá estar
equipado com turbo alimentador para melhor aproveitamento
da potencia e para retomada de velocidade com com elevado
torque em baixa rotação, de forma que atenda aos limites de
emissóes de poluentes constantes nas normas brasileiras. o
motor deverá ter informações das especificações tecnicas
sobre marca, modelo, tipo, potencia maxima de 30 cv (95
kw) / 3.500rpm, torque maximo 310nm (31,7kgfm) / 1.500
rpm, 2.299 cilindrada total, diametro do pistão, curso e
relação de compressão. embreagem trans missão e
suspensão a transmissão sera de acionamento com
alavanca no assoalho ou painel, com 06 marchas a frente e
uma a ré; sincronizadas; a suspensão dianteira deve ser do
tipo independente com braços articulados ou barras
tensoras, barra de torção ou molas helicoidais com
amortecedores hidraulicos ou de dupla ação; a suspensão
traseira será composta por molas semi-elípticas ou
parabolicas e amortecedores reversos que deverão
proporcionar melhor comodidade à vitima e ao bombeiro
socorrista durante o atendimento inicial e locomoção. sistema
eletrico: a bateria do veiculo será original do fabricante e
independente das baterias do compartimento de atendimento
o alternador original será mantido. sistema de freios: os
freios devem ter acionamento hidráulico com servo
assistencia e dotados de duplo circuito e valvula
proporcionadora a disco na dianteira e a tambor ou disco na
traseira; também devem possuir assistencia eletronica para
controle antitravamento (abs – antiblockierbremssystem ou
anti-lockbraking system) de atuação nas quatro rodas.
sistema de direção: a direção possuirá assistencia hidraulica
ou eletrica, rodas e pneus: os pneus serão radiais nas
medidas indicadas pelo fabricante do veiculo. peso e
capacidade de carga peso bruto total de 3.500 kg;
capacidade de carga util de 1.539 kg. rodagem simples no
eixo traseiro, tipo do chassi 4x2 (quatro pontos de apoio por
dois de tração). dimensãoes em mm: distancia entre eixos
3.682 mm comprimento total 5548mm largura de 2070 mm
altura do solo ao piso do compartimento de atendimento de
545 mm, air bag o veiculo possuira de retenção por meio de
bolsas de ar infláveis (air bag), no minimo, para o motorista
cabine: deverá ter tamanho suficiente para acomodar o
motorista e 02 (dois) passageiros (o comandante e um
auxiliar); al, escamoteável, tipo baú, portas: o acesso
através da traseira será feito pelas portas originais do
veiculo, de folha dupla, assoalho deverá situar-se no nivel
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mais baixo pemitido pelo veiculo, o assoalho deverá ser
plano e monolitico, todo o assoalho deverá aguentar uma
carga distribuida de 70 kg/m2. janelas: caberá a empresa
vencedora a construção de três janelas no compartimento
de atendimento, sendo uma na porta de correr lateral e duas
nas portas traseiras (uma em cada porta); equipada como
um sistema de ar condicionado; maca; cadeira de resgate;
painel central de controle do motorista; equipamento de
comunicação; sinalização e iluminação sirenes, iluminação
principal do compartimento de atendimento; pintura e
configuração externa projeto de pintura e configuração
externa o veiculo será fornecido na cor definida pelo
contratante. o design do grafismo deverá ser definido pelo
contratante.
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