
ANEXO II 

Aquisição de veículo, tipo Furgão, transformado em ambulância, para uso  

na Secretaria Municipal de Saúde  

Item Quant Unidade Descrição 

01 01 Un 

01 (um) veículo novo, o km, furgão ano/modelo 2012, motor 1.8 16 válvulas com 

130 cv(gasolina), 132 cv (álcool), bi combustível, cor branca, ignição eletrônica, 

05 marchas a frente e uma a ré, transmissão manual, três portas laterais e duas 

traseiras, ar condicionado, retrovisores externos com comando interno mecânico, 

faróis de neblina, vidro elétrico portas dianteiras, tanque de combustível para 60 

litros, trava elétrica, direção hidráulica, pneus 1.75/70 R14, com todos os itens 

obrigatórios pelo CTB, transformada em ambulância, conforme descrição abaixo : 

- Revestimento interno do teto e laterais em chapas monobloco e sem emendas em 

fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e 

isolação termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de 

poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas 

do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria 

para tal finalidade. 

- Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento à 

prova de umidade, com, revestido peça inteiriça de fibra de vidro com textura 

antiderrapante, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente 

vedado, obtendo uma perfeita assepsia. 

- Divisória interna, separando a cabine do motorista do compartimento do 

paciente em chapa monobloco de fibra na cor branca, com visor para 

comunicação entre os ambientes. 

- 01 (uma) - Janela corrediça na lateral direita, com vidros jateados e caxilhos em 

alumínio e película jateada – 03 listras centrais. 

- 01 (um) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para 

circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente.  Extensão do ar 

condicionado da cabine para o compartimento do paciente 

- 01 (um) - Banco baú com capacidade para 02 (duas) pessoas, confeccionado em 



chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor verde, bordas 

arredondas em perfil de alumínio estrusado, cintos de segurança abdominal, 

assento e encostos inteiriços em espuma injetada com revestimento em courvin de 

fácil limpeza na cor verde; 

- 01 (um) - Armário para guarda de materiais, instalado na lateral esquerda interna 

do compartimento do paciente acoplado ao banco baú com prateleiras e bancada 

para guarda e acondicionamento de materiais diversos, confeccionado em chapas 

de compensado naval com revestimento em fórmica na cor branca e verde; 

- Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para 

manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; 

- Iluminação interna composta de 02 (duas) luminárias fluorescentes, instaladas 

no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel 

do motorista; 

- 01 (um) - Sinalizador rotativo tipo barra com sirene eletrônica instalado sobre a 

cabine do motorista, na cor vermelha e com suportes para fixação em plástico 

automotivo de alta resistência; 

- 01 (uma) - Maca retrátil, construída totalmente em alumínio, com rodízios, 

cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor 

padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, com garantia de 02 (dois) anos. 

- 01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de 

oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo Venturi, regulador 

de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente; 

- 01 (um) - Suporte e Cilindro de oxigênio de 1.0 m³ com válvula, interligado ao 

conjunto de oxigenação; 

- Suporte - 01 (um) suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado,  

instalado na lateral direita interna do compartimento do paciente. 

- Adesivação externa nos padrões da Prefeitura Municipal de Três de Maio, com 

adesivos vinílicos com dois anos de garantia. 

    

Garantia: 12 meses, sem limite de quilometragem. 

 


