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DESCRIÇÃO DO VEÍCULO  
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
MARCA/

MODELO 
V.UNITÁRIO V.TOTAL 

1 

AMBULÂNCIA DE SUPORTE 

BÁSICO (TIPO B): Veiculo 

Adaptado Tipo Furgão (original de 

fábrica, zero km, na cor branca (com 

plotagem do SAMU 192, conforme 

Anexo B) para Ambulância de 

Serviço Básico, com ar condicionado 

na cabine (motorista e passageiro); 

Compartilhamento traseiro adaptado 

com Ambulância de Suporte Básico 

de Vida Tipo “B”, conforme Portaria 

nº 2048/2002 do Ministério da 

Saúde; teto alto; 04 (quatro) portas, 

sendo 02 (duas) na cabina, 01 (uma) 

na lateral direita sendo corrediça e 01 

(uma) traseira dupla com abertura 

para os lados; Compartilhamento 

interno de carga com no mínimo: 10 

m³, tendo também no mínimo 3,20 

metros de comprimento, 1,80 metros 

de altura e 1,70 metros de largura; 

Combustível: Biodiesel e compatível 

com qualquer tipo de óleo diesel; 

Potência mínima: igual ou superior a 

120 CV; Distância entre eixos: 

mínimo 3.000mm; Comprimento 

Total: mínimo 5.500mm e máximo 

7.000mm; Altura Veículo 

Descarregado: mínimo 2.400mm; 

Altura Carga: 

carregado/descarregado mínimo 

530/600mm; Comprimento da Zona 

de Carga: mínimo 3.265mm; 

Compartilhamento Carga, 

altura/largura: mínimo 

1.800/1.700mm; Balanço 

Dianteiro/Traseiro: mínimo 2.100kg; 

Peso Bruto Total: mínimo 3.500kg; 

Carga Útil: mínimo 1.500kg; Caixa 

de Câmbio: manual de 05 ou 06 

marchas;  Direção: hidráulica; 

Tração: 4x2; Suspenção Dianteira: 

independente, com amortecedores 

hidráulicos de duplo efeito e barra 

estabilizadora; Tanque de 

UNID. 2  R$ 251.536,14 R$ 503.072,28 
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Combustível: mínimo de 75 litros; 

Pneus: 205/75R16C ou 225/75R16C; 

Rodas: aço, mínimo 6Jx16”; 

Iluminação Especial: luzes de 

demarcação lateral Freio hidráulico, 

freio a disco em todas as rodas com 

discos frontais autoventilados; ABS; 

Velocidade Máxima (KM/h): 

mínimo 120; Capacidade máxima em 

subida (%): mínimo 40. Principais 

Equipamentos do Veículo: air-bags; 

rádio AM/FM, estéreo, com CD 

MP3 com entrada UBS e Bluetooth; 

faróis de neblina; piso naval com 

ancoragem; revestimento lateral; 

estribo traseiro; alça de condicionado 

original de fábrica; protetor de cárter 

e câmbio; retrovisor externo do lado 

esquerdo e direito; jogo de tapetes; 

cintos de segurança dianteiros 

laterais de radiocomunicação fixo e 

móvel. Teto inteiriço moldado em 

fibra de vidro na cor branco lavável 

em coat-gel; piso em compensado 

naval revestida em fórmica 

texturizada com porta de correr; pega 

mão semi – embutido no teto do 

veículo em perfil tubular de alumínio 

com colchonete, cintos de segurança 

e sistema de travamento com 

capacidade para 160kg; cadeira de 

rodas de resgaste; prancha longa em 

compensado com cintos de 

segurança; iluminação de dupla 

intensidade com 05 (cinco) 

luminárias leds; 02 (duas) luminárias 

direcionais à maca com lâmpadas 

dicroicas de 55 watts superled; 01 

(uma) tomada elétrica de 12Vcc e 04 

tomadas 110 Vca; captação de 

energia externa com tomada e cabo 

de 20 metros; bateria auxiliar 100 A; 

Nobreak com função inversor de 

voltagem; sinalizador acústico visual 

em “leds” de (tipo barra) na cor 

vermelha montado em alumínio 

extrudado com módulos em 

policarbonato de alta resistência com 

tratamento UV com  contorno 

elíptico com 120mm de altura; sirene 
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e luzes com chaves rotativas, com 

unidade sonofletora 100 Watts  de 

potência com 04 (quatro) tons 

diferenciados; sistema de megafone 

independente de 100 watts acoplada 

a uma corneta aeorodinãmica; sirene 

indicadora de marcha à ré com botão 

liga/desliga; luzes de advertência 

(quatro) laterais sequências (luz de 

cena incolor), sendo uma em cada 

lateral produzida em policarbonato 

translúcido com tratamento UV de 8 

led’s; barra tio aerostick rubi em leds 

para sinalização traseira; sinalizador 

estroboscópico em leds nos faróis e 

lanternas do veículo; banco baú para 

03 (três) pessoas com cintos de 

segurança 03 pontos, com assento e 

encosto individuais sem quinas vivas 

confeccionadas em compensado 

naval, revestido em fórmica 

texturizada; lixeira com porta 

embutida no banco baú; lixeira 

plástica; armário suspenso com 

portas deslizantes em acrílico sem 

quinas vivas confeccionado em 

compensado naval, revestido interna 

e extremamente em formica 

texturizada ao longo da lateral 

esquerda; 01 (um)  cilindro de 

oxigênio de 3m com válvula, 

manômetro fixado com suporte 

metálico e cintas do tipo catraca; 01 

(um) cilindro de oxigênio de 1m³ 

portátil, com válvulas, manômetros 

fixado com suporte metálico e cintas 

do tipo catraca; 01 (um) régua tripla 

com fluxometro, umidificador, 

aspirador tipo venturi, máscara 

nebulizador; painel de controle 

botoeira e luzes de indicação; quadro 

de alimentação com disjuntores 

eletrônicos e chaves térmicas; 

circuito elétrico com cabos 

superdimensionados, anti-chamas, 

que não emanam gases norma 

ABNT; 01 (um) exaustor instalado 

no teto do veículo, suporte duplo 

para soroplasma; revestido dos 

bancos do motorista e carona em 
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couro sintético automotivo; janela de 

correr na porta lateral com vidros 

traseiros Seri grafados; acabamento 

das portas em courvin automotivo; 

isolamento de todas as fretas e 

juntas; ar condicionado duplo (salão 

de atendimento e cabine motorista). 

Banco para atendente médico, 

instalado na cabeceira da maca com 

base fixa, assento, encosto e apoio de 

cabeça estofados em courvim de alta 

resistência na cor cinza e cinto de 

segurança abdominal; equipamentos 

de segurança conforme norma do 

CONTRAN e DENATRAN (CAT). 
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ANEXO B 

 

 

MODELO DE ARTE DA PLOTAGEM DA AMBULÂNCIA 
 

 

 
 

 

 

 
 

IMPORTANTE:  

 Todas as dimensões aqui presentes são 

aproximadas e foram tomadas em função 

de “X”. “X” corresponde à altura do 

veículo, exceto as suas rodas.  

 Solicite sempre os arquivos digitais dos 

elementos presentes nessa programação 

visual para plotagem das películas adesivas.  
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1. Espaço reservado para aplicação da bandeira do Estado ou do município. 

2. Em caso de presença de luzes laterais, os textos “UNIDADE DE SUPORTE 

BÁSICO” ou UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO” devem ser aplicados entre 

as mesmas, na posição indicada. 

3. Se não houver janela lateral, o símbolo SAMU 192 deverá ser aplicado na lateral 

direita. 

4. Espaço destinado à marca da prefeitura do município (esta deverá sempre estar 

contida na área correspondente ao retângulo tracejado e nunca deverá exceder na 

largura a marca do Governo Federal). 

5. O logotipo SAMU 192 deverá ser aplicado invertido abaixo do Giroflex. 

6. A palavra “AMBULÂNCIA” também deverá aparecer invertida no capô do 

veículo. 

7. O símbolo SAMU 192 sempre aparecerá na lateral esquerda da ambulância. 

8. Centralizar o texto entre as duas últimas luzes laterais. 

.   
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9. Quando necessário, o prefixo de identificação do veículo deve ser aplicado nessa 

área. 

10. Sobre as portas traseiras deve constar o texto “Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência”. 

11. O símbolo e o logotipo SAMU 192 deverão ser impressos em película adesiva 

tipo Perfurate”. 

12. Espaço destinado à marca da prefeitura do município. 

13. A marca SAMU 192 deverá sempre ser aplicada na parte superior do veículo. 

14. O prefixo de identificação do veículo deve ser aplicado, se necessário, também 

na parte superior da ambulância. 
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