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1 2,0000 UNIDAVEICULO DIESEL ADAPTADO, PARA AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES 
REMOÇÃO

188.533,3333 377.066,6666

Ambulância de Suporte Básico 
TIPO - Furgão, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km. 
MODELO - Modelo adaptado para ambulância, com porta lateral deslizante e portas traseiras; 
DIMENSÕES:
 Comprimento total mínimo = 5.000 mm Distância mínima entre eixos = 3.200 mm Capacidade 
mínima de carga = 1.400 kg Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.100 mm Altura 
interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm Largura interna mínima = 1.700 mm 
Largura externa máxima = 2.200 mm (sem o retrovisor) MOTOR Dianteiro = 4 cilindros; turbo com 
intercooler combustível = Diesel, S 10 Potência = mínima 100 cv torque = mínimo 24 kgfm 
cilindrada mínima = 2.000 cc, Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica direta; Rodas em 
Aço 6,5 x 16, Pneus 226 x 65 R 16; Caibro manual seis (6) marchas a frente e 01 (uma) ré. 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: capacidade mínima = 70 litros;
 FREIO E SUSPENSÃO:
 Freio com duplo sistema hidráulico, servo assistido; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a 
disco ou tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente, com barra 
estabilizadora; Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis 
de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão 
possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor 
qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente 
serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões 
indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a 
desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; e Suspensão pneumática no 
caso do veículo com chassi, para assegurar uma condução leve, altura constante do solo e 
visar a estabilidade no transporte do paciente. Obs: O conjunto das suspensões dianteira e 
traseira deverá Página 19 de 39 possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das 
vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, 
reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viessem a acometer o paciente 
transportado; 
DIREÇÃO - Hidráulica e/ou Elétrica. 
AR CONDICIONADO - acionamento mecânico por meio de polias com capacidade para 
refrigerar os compartimentos do veículo (a cabine e o baú), deverão ser originais de fábrica; 
TRANSMISSÃO - A partir de 5 (cinco) marchas à frente e uma marcha à ré; 
TRAÇÃO - preferencialmente traseira. 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR CADA VEÍCULO 
Acessórios Básicos: homologados pela fábrica; Tomada de 12V; Cabine / carroceria: a 
estrutura da cabine e da carroceria serão originais do veículo, construídas em aço. 
Excepcionalmente, nos veículos com teto original com fibra ou resina, é indispensável um 
reforço estrutural adicional em aço para fins de aumentar a segurança do veículo. Altura interna 
mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade 
volumétrica não inferior a 10 ( dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras 
com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo 
como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo 
seu fechamento espontâneo no caso de o veículo estacionar em desnível; Dotada de estribo 
sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros; Porta lateral de correr, com altura mínima 
de 1.320 mm; Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto 
interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Essa porta deverá ter o 
reforço que garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as 
dobradiças, causando dificuldades no fechamento da porta com o uso. O suporte de fixação 
para manter as portas traseiras abertas deverá ter um reforço para evitar que se risque a lataria 
do veículo com o uso. A porta deslizante lateral deverá ter um reforço adicional na porção onde 
está fixada a trava da porta, para evitar danos à lataria com o uso; Na carroceria, o revestimento 
interno entre as chapas (metálica-externa e laminado- interno) será em poliuretano, com 
espessura Página 20 de 39 mínima de 4 cm, com finalidade de isolamento termoacústico, não 
devendo ser utilizado para este fim fibra de vidro ou isopor; A intercomunicação entre a cabine 
e o salão de atendimento deverá se dar por meio de janela na divisória, descrita posteriormente 
nas especificações de Design Interno; Deverá ser dotada de degrau ou estribo para acesso ao 
salão de atendimento na porta traseira e na porta lateral da ambulância sempre que a distância 
do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca; A altura 
interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da 
ambulância e o pneu estepe deve ser acondicionado de modo a não estar acondicionado no 
salão de atendimento; Capas removíveis adicionais de revestimento dos bancos em couro 
sintético lavável (napa ou similar) na cor preta; Grade protetora do motor/cárter, devidamente 
fixada na parte inferior externa do motor; Gancho para rebocamento dianteiro, original de fábrica, 
e normatizado de acordo com o CONTRAN; e Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. 
SISTEMA ELÉTRICO: O veículo deverá ser fornecido preferencialmente com um único 
alternador, original de fábrica, com capacidade mínima de 120 Ah, 14 volts, para alimentar o 
sistema elétrico do conjunto. Deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da 
bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e asluzes adicionais de 
emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado; Todos os circuitos elétricos 
devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à 
corrente (disjuntores automáticos ou manuais de rearmação) e devem ser de fácil remoção e 
acesso para inspeção e manutenção; 
ILUMINAÇÃO: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois 
tipos: Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), 
com vidros jateados com três faixas transparentes no compartimento de atendimento. Artificial - 
deverá ser feita por, no mínimo, quatro luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 
20 cm, em base estampada em aço inoxidável, lâmpadas halógenas de dupla intensidade, 
com lente em policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz, 
distribuídas de forma a Página 21 de 39 iluminar todo o compartimento do paciente, segundo 
padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Deverá possuir, também, duas luminárias com 
foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas dicroicas com potência mínima de 50W; e A 
iluminação externa deverá contar com holofote na parte traseira da carroceria, com foco 
direcional em 180 graus. 
SISTEMAS DE OXIGÊNIO: O veículo deverá possuir um sistema fixo de oxigênio, além de ser 
acompanhado por um sistema portátil de oxigenação; Todos os componentes desse sistema 
deverão respeitar às normas de segurança (inclusive veicular) vigentes e aplicáveis. O suporte 
do cilindro não poderá ser fixado por meio de arrebites. 
VENTILAÇÃO: Adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar 
condicionado; Climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o 
aquecimento; Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, 
dotadas de sistema de abertura e fechamento; O compartimento do motorista deverá ser 
fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, 
aquecedor e desembaçador; e Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um 
sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 
14.561. 
BANCOS: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter 
projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de 
segurança de três pontas. No banco, na lateral do salão de atendimento, o cinto poderá ser 
somente abdominal; No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral 
escamoteável, tipo baú, revestido em curvim, de tamanho que permita o transporte de três 
pacientes assentados ou uma vítima imobilizada em prancha longa, dotado de três cintos de 
segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. A prancha longa 
deve ser acondicionada com segurança sobre esse banco com sistemas de fixação que 
impeçam sua Página 22 de 39 movimentação. O encosto do banco baú deverá ter, no máximo, 
70 mm de espessura. Esse banco tipo baú deve conter um orifício, com tampa, na base 
inferior, que permita escoamento de água quando da lavagem e desinfecção de seu interior; e 
Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, deverá 
haver um banco nas mesmas características dos bancos da cabine, com cinto de segurança 
abdominal, de projeto ergonômico, em nível e distância adequada para permitir que um 
profissional de saúde, ofereça cuidados à vítima incluindo acesso a vias aéreas e que possua 
um sistema de giro e travamento que permita tanto a visualização da traseira do veículo bem 
como a dianteira. 
MACA: maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no 
salão de atendimento; com, no mínimo, 1.800 mm de comprimento, com capacidade mínima 
de suporte de 180 kg, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, 
sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes à 
oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; projetada de forma a permitir a 
rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um 
sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do 
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compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Essa maca deve dispor de 
três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de 
elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus, confiável e resistente ao 
desarmamento por vibrações/trepidações; Uma vez dentro do veículo, essa maca deve ficar 
adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do 
deslocamento do mesmo. Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima 
de 1.100 mm; Deverá ter um espaço de no mínimo 150 mm entre a maca e a porta traseira da 
ambulância; O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de 
maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu 
acúmulo; e Acompanham: colchonete, confeccionado em espuma ou similar, revestido por 
material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que Página 23 de 39 permitam 
entrada de fluidos ou secreções; Demais componentes ou acessórios necessários a sua 
perfeita utilização. . 
PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO: Uma (01) prancha rígida em POLIETILENO, longa, tamanho 
adulto para imobilização e transporte de vítimas politraumatizadas ou com suspeita de trauma 
de coluna. Confeccionada em material plástico durável e resistente, POLIETILENO, totalmente 
impermeável. 
Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: Sinalizador Visual: formato linear, "ARCO", 
ou similar que permita total visualização em um ângulo aproximado de 180º, sem que haja 
pontos cegos de luminosidade; Injetado em módulo de policarbonato na cor cristal (incolor), 
afim de não gerar perda da intensidade luminosa, resistentes a impactos e descoloração com 
tratamento UV, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.305 mm, largura mínima 
de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 50 mm e máxima de 150 mm; Base em 
alumínio extrudado de alta resistência mecânica. Composto por, no mínimo, 90 leds vermelhos 
com lente difusora distribuídos em blocos ópticos, equitativamente por toda a extensão da 
barra com intensidade luminosa de 7000 mc (categoria alto brilho); Sirene eletrônica composta 
de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de potência e unidade sonofletora única em formato 
de "U"ou similar, com drive embutido dentro do corpo do sinalizador ou no compartimento do 
motor, com, no mínimo, 4 (quatro) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 db 
a 01 (um) metro de distância. Faróis de busca (de beco): nas laterais direita e esquerda da 
barra sobre o teto com lâmpada halógena oua LED. Alimentação em 12V de corrente contínua, 
potência de, no mínimo, 50 W e consumo máximo de 4,5 A; Módulo de controle único instalado 
no painel do veículo, que permite controlar todo o sistema de sinalização (acústico e visual). 03 
sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois 
vermelhos e um central na cor cristal, com freqüência mínima de 90 flashes por minuto; 02 
sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com freqüência mínima de 90 
flashes por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e Página 24 de 39 
permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado; Deverá 
ter 02 sinalizadores estroboscópios intercalados nos faróis dianteiros e nas lanternas traseiras; 
Deverá ter sinalizador acústico de ré com dispositivo liga-desliga. 
PINTURA E DISPOSIÇÕES GERAIS: A pintura externa deverá ser na cor branca. Palavra 
AMBULÂNCIA em vinil branco refletivo, invertido no capô. Palavra AMBULÂNCIA em vinil 
branco refletivo na traseira, Cruzes Vermelhas nas laterais e vidros. Os veículos deverão ser 
entregues devidamente licenciados e emplacados na UF que o veículo for entregue no 
município de Guiratinga-MT

377.066,67Totalização R$:


