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Santarém Novo - PA, 29 de julho de 2019. 

 
 

DE: Secretaria Municipal de Saúde 
PARA: Prefeitura Municipal de Santarém Novo 
Sr. Laércio Costa de Melo 

 

 

 

Senhor Prefeito, 
 

  
Com os devidos cumprimentos, sirvo do presente para solicitar a Vossa Excelência 

se digne autorizar a realização de procedimento licitatório a fim de contratarmos 
empresa para o FORNECIMENTO DE VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO EM AMBULÂNCIA 
(TIPO B) PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, DO 
MUNÍCIPIO DE SANTARÉM NOVO/PA.  

 
Tal solicitação justifica-se pela necessidade em atender precocemente vítimas que 

se encontrem em situação de urgência ou emergência reduzindo o risco de agravos e 
garantindo assim um direito constitucional que é o acesso a saúde o qual é dever do 
estado assegurar.  

 
Segue em anexo Termo de referencia bem como pesquisa de preços realizada pelo 

departamento de compras do município de Santarém Novo/PA. 
 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos sobre o assunto. 
  
          Sem mais para o momento, subscrevo-me. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

_____________________________ 

STUDITO REIS PIMENTEL 

Secretário Municipal de Saúde 

CPF: 264.775.642-20 

Port.042/2019 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto registro de preço para futura CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO EM 

AMBULÂNCIA (TIPO B) PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, DO 

MUNICIPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, conforme especificações constantes neste anexo. 

 

2. VALOR MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Valor máximo de contratação, conforme quadro comparativo de preços atestados pelo Departamento de 

Compras é de R$ 251.536,14 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze 

centavos) por unidade. 

 

3. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA AMBULÂNCIA 

 

3.1. DO LOCAL E FORMA DA ENTREGA 

 

3.1.1. A Ambulância, deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Av. Francisco Martins de 

Oliveira, s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.720-000, no Município de Santarém Novo, Estado do Pará, observando o 

horário de expediente; 

 

3.1.2. O veículo deverá ser entregue com todos os acessórios obrigatórios estabelecidos pela Legislação de 

Trânsito Brasileiro; 

 

3.1.3. O veículo deverá ser entregue, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – 

DPVAT pagos, com o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e com o pagamento do frete, tributos, 

encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. O veículo deverá 

ser emplacado na categoria oficial e licenciado em nome do Fundo Municipal de Saúde. 

 

3.2. DO PRAZO DE ENTREGA 

 

3.2.1. A entrega deverá ocorrer, conforme solicitação via requisição do setor competente, no prazo máximo de até 

60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho. 

 

3.3. DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DA AMBULÂNCIA 

 

3.3.1. São de inteira responsabilidade da CONTRATANTE os procedimentos do recebimento do veículo; 

 

3.3.2. Fica terminantemente vedado à CONTRATADA entregar veículo que seja usado, conflitante com este 

instrumento e futura contratação, reservando-se ao Município de Santarém Novo/PA o direito de recusar qualquer 

item que apresente tais características; 

 

3.3.3. Provisoriamente, será realizada a verificação macroscópica do veículo e da fatura (Nota Fiscal), estando 

estes em conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência; 

 

3.3.4. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento provisório, após 

criteriosa inspeção e verificação de que o veículo adquirido encontra-se em perfeitas condições de utilização, além 

de atender às especificações deste Termo de Referência, conforme determina o artigo 73 da Lei nº 8.666/93; 
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3.3.5. Na hipótese da verificação a que se refere o recebimento “Definitivo” não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; 

 

3.3.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 

objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. O 

que dispõe o §2º artigo 73 da Lei 8666/93; 

 

3.3.7. Por ocasião da entrega provisória ou definitiva, caso seja detectado que o veículo não atende as 

especificações do objeto descritas neste Termo de Referência, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou 

em parte, obrigando-se a empresa CONTRATADA a providenciar a substituição, no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias corridos a contar da data do recebimento da Notificação; 

 

3.3.8. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo 69 da Lei nº 8666/1993; 

 

3.3.9. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa com frete e demais provas exigidas por 

normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário. 

 

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia integral do fabricante e assistência em rede autorizada e 

cobertura em todo Território Nacional; 

 

4.2. A garantia do veículo transformado em ambulância será mínima de 03 (três) anos, sem limite de 

quilometragem devidamente acompanhado da Nota Fiscal, manual do fabricante, chave reserva correspondente, 

como também de manual do conjunto sinalizador acústico e visual, devendo ser apresentado nos manuais um 

plano de manutenção preventiva para todo o veículo adaptado; 

 

4.3. A assistência técnica e a revisão periódica deverá ser executada por empresa credenciada junto ao fabricante, 

cabendo as despesas com impostos, mão de obra, substituição de peças e insumos das revisões, deslocamentos de 

pessoal e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assistência técnica e manutenções no período de 

garantia por defeitos de fabricação, de inteira responsabilidade da CONTRATADA, caso a manutenção durante o 

período seja por mal uso do veículo, a CONTRATANTE será responsável pelo ônus da manutenção, para isso 

deverá ser apresentado relatório técnico do fabricante, assinado pelo responsável técnico inscrito no sistema 

CREA/CONFEA; 

 

4.4. As empresas participantes do certame deverão indicar em sua proposta o local disponível para Assistência 

Técnica durante o período de garantia que deverá ser realizada em Concessionária Autorizada do Fabricante 

próximo ao Município de Santarém Novo, devendo ser informado razão social, endereço e telefone. A 

Administração fica isenta de quaisquer ônus relativos aos serviços a serem executados durante o período de 

garantia por defeitos de fabricação; 

 

4.5. A garantia dos equipamentos que compõem o descritivo técnico da ambulância igualmente será de 12 (doze) 

meses, a partir do recebimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

4.6. A garantia por defeitos de fabricação deverá ser prestada de forma integral, através de manutenção completa, 

com reposição de peças e acessórios, serviços gerais, mão de obra e transporte, com atendimento em todo o 

Território Nacional, em até 24 (vinte e quatro) horas após o chamado; 

 

4.7. Os equipamentos a serem fornecidos com o veículo deverão estar acompanhados de seus respectivos 

certificados e condições das garantias; 
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4.8. O conjunto sinalizador acústico visual deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses; 

 

4.9. O Grafismos deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses; 

 

4.10. Durante o prazo de vigência da garantia, se o veículo apresentar vícios, defeitos ou incorreções, deverá ser 

reparado e corrigido, sem ônus para o Fundo Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

4.11. Se o veículo, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo, apresentar 

defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência de manutenções corretivas 

realizadas em Concessionária Autorizada do Fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela concessionária, 

dentro do período supracitado; 

 

4.12. Como condição de efetivação da garantia, a execução das revisões preventivas estabelecidas no manual, 

observando as quilometragens previstas, deverão ocorrer em Concessionária Autorizada do Fabricante, tendo a 

utilização do veículo de forma adequada dentro das suas especificações e finalidade destina, devendo as peças 

substituídas e os serviços executados serem realizados por assistência técnica autorizada; 

 

4.13. As despesas com impostos, mão de obra, deslocamento de pessoal, substituição de peças, e quaisquer outras 

despesas oriundas dos atendimentos de assistência técnica e manutenção durante o período de garantia de peças 

que apresentarem desgastes por defeito de fabricação, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA 

devendo comunicar por escrito à Secretaria Municipal de Saúde; 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Cumprir fielmente as normas estabelecidas neste Termo de Referência, de forma que o veículo seja entregue 

em perfeito estado e condições de uso, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

5.2. Fornecer o veículo rigorosamente de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, 

obedecidos os critérios e padrões de qualidade predeterminados; 

 

5.3. No prazo de 20 (vinte) dias corridos reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em 

parte, o objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, transporte, instalação, 

mesmo após ter sido recebido definitivamente; 

 

5.4. O veículo deve estar no ato da entrega definitiva devidamente emplacado e licenciado obrigatoriamente no 

Município de Santarém Novo; 

 

5.5. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela garantia total do veículo e equipamentos instalados na 

ambulância dentro do prazo de validade da mesma, contados a partir da data de entrega definitiva; 

 

5.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e 

todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à Administração Pública; 

 

5.7. Apresentar projeto da ambulância com os detalhes, podendo ser apresentado por fotos, para a aprovação da 

unidade; 

 

5.8. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas plotagens da ambulância conforme identificação 

necessária para caracterização da mesma, mais as plotagens com a identificação do SAMU, conforme o Anexo de 

Plotagem deste Termo de Referência; 

 

5.9. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do futuro contrato as condições de habilitação na 

licitação; 
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5.10. A CONTRATADA entregará o veículo em perfeitas condições de funcionamento mecânico, elétrico e 

hidráulico; 

 

5.11. A CONTRATADA deverá fornecer o veículo com todos os equipamentos, acessórios de segurança e 

sinalização exigidos pelas normas PROCONVE, CONAMA, Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

 

5.12. A CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação do veículo, especificamente: Nota Fiscal, Manual 

de Uso e Manutenção e Certificado de Garantia e Assistência Técnica; 

 

5.13. Entende-se por manutenção preventiva e corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os 

equipamentos defeituosos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes 

e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas; 

 

5.14. A CONTRATADA deverá comunicar à setor responsável pela solicitação do veículo, no prazo máximo de 

10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento 

por escrito; 

 

5.15. A CONTRATADA deverá fornecer o veículo com o PRIMEIRO EMPLACAMENTO do Município de 

Santarém Novo e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do Fundo Municipal de Saúde, 

CNPJ/MF: 11.643.041/0001-12, localizada na Av. Francisco Martins de Oliveira, s/nº, Bairro Centro, CEP 68.720-

000, Santarém Novo – PA. A placa do veículo deverá conter as seguintes características: placa de fundo cor 

branco, conforme item III do § 2º do Art. 1º da Resolução nº 231, de 15 de março de 2007 do CONTRAN. 

Qualquer despesa com o emplacamento do veículo será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

5.16. Empregar no veículo fornecido, quando da prestação dos serviços de manutenção durante a garantia, 

somente peças e componentes novos e originais; 

 

5.17. A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto contratado, nem 

subcontratar qualquer parte do mesmo a que esta é obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da 

CONTRATANTE; 

 

5.18. Emitir Nota Fiscal em duas vias em favor do Fundo Municipal de Saúde de Santarém Novo, sob o CNPJ nº. 

11.643.041/0001-12, devendo indicar o número: do Processo, da Nota de Empenho, o nome e número do Banco, 

Agência e número da Conta Corrente da CONTRATADA onde será realizado o crédito correspondente ao 

pagamento do objeto deste instrumento.  

 

5.19. A CONTRATADA deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras e adicionais, 

encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega 

do veículo solicitado; 

 

5.20. A CONTRATADA deverá apresentar catálogo com fotos e descritivo técnico do veículo transformado em 

unidade móvel, bem como, dos equipamentos médicos relacionados no folheto junto ao envelope de proposta de 

preços; 

 

6 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, bem como atestar, através de comissão de servidores, a Nota Fiscal 

relativa à efetiva entrega do veículo; 

 

6.2. Rejeitar no todo ou em parte, o veículo entregue em desacordo com as obrigações assumidas; 
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6.3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas, quando for o caso; 

 

6.4. Apresentar a “Arte” para ser personalizado o veículo; 

 

6.5. A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com o objeto deste Termo 

de Referência; 

 

6.6. Rejeitar o veículo cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes deste Termo de 

Referência; 

 

6.7. Fiscalizar a execução do futuro contrato; 

 

6.8. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para o fiel cumprimento de suas 

obrigações (ENTREGA DO VEÍCULO) e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela mesma; 

 

6.9. Efetuar o pagamento da CONTRATADA em conformidade ao estabelecido neste Termo de Referência, 

mediante conferência dos documentos: Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestados por servidor ou comissão 

encarregada do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento; 

 

7. FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1. Após o recebimento do VEÍCULO o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente 

certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, 

observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de Referência; 

 

7.2. O Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da 

liquidação da despesa; 

 

7.3. A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, as certidões que 

demonstrem a sua regularidade fiscal; 

 

8 . DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

8.1. Em conformidade com o disposto no art. 7º, inciso 2º, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação 

será indicada somente antes da formalização do Contrato. 

 

9. DOS ANEXOS 

 

9.1. É parte integrante deste Termo de Referência os seguintes anexos: 

 

 ANEXO A - Descrição do Veículo; 

 ANEXO B - Modelo de Arte da Plotagem da Ambulância. 
  

 

 

 

 

 

STUDITO REIS PIMENTEL 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO A  

 

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 

e luzes com chaves rotativas, com 

unidade sonofletora 100 Watts  de 

potência com 04 (quatro) tons 
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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 

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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Av. Francisco Martins Oliveira, s/n - Centro - Santarém Novo – Pará – CEP 68.720.00 – Email: smssantaremnovo@yahoo.com.br 

CNPJ (MF) 11.643.041/0001-12 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

MODELO DE ARTE DA PLOTAGEM DA AMBULÂNCIA 
 

 

 
 

 

 

 
 

IMPORTANTE:  

 To

das as dimensões aqui presentes são aproximadas 

e foram tomadas em função de “X”. “X” 

corresponde à altura do veículo, exceto as suas 

rodas.  

 So

licite sempre os arquivos digitais dos elementos 
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presentes nessa programação visual para 

plotagem das películas adesivas.  
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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”. 

.   
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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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