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Abaixo propomos preços para fornecimento de: 
 
ITEM 01- 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES – RENAULT MASTER FURGÃO L3h2 – 

ADAPTADO EM UNIDADE DE RESGATE - CONFORMA DESCRITO ABAIXO 
  

VEICULO unidade de resgate (UR), ambulância TIPO C, tipo furgão, para atendimento das 
necessidades de emprego operacional do Corpo de Bombeiros, com as especificações do 
tópico 2.1(Especificações Técnicas da Unidade de Resgate). CHASSI; Veiculo tipo Furgão, 
chassi e carroceria novos, do ano/modelo da data da compra, ou do tipo monobloco, longo, 
alto, totalmente construído em aço. Motor dianteiro 4 cilindros, movido a óleo diesel, zero 
quilometro, turbinado, intercooler ou aftercooler, com gerenciamento eletrônico de injeção 
de combustível (motor eletrônico), potência de 130 CV e torque a 31,7 kgfm, devendo 
atender a resolução 342 do CONAMA que versa sobre o controle de gases poluentes. O 
escapamento será voltado para o lado oposto a entrada do salão do paciente para que os 
gases emanados não sejam jogados para dentro do veículo.   
Dimensões: 
Comprimento total = 6.198 mm. 
Largura total = 2.070 mm 
Comprimento do compartimento de atendimento de vitima = 3.750 mm. 
 



 

 

 
 
 
 
Largura do compartimento de atendimento de vitima = 1.765 mm. 
Altura do compartimento de atendimento de vitima = 1.894 mm. 
d) Capacidade de carga = 1.433 kg 
e) Capacidade do tanque de combustível: 100 litros. 
f) Direção hidráulica integral original de fábrica. 
g) Tração dianteira, em qualquer dos casos, com rodado simples nos eixos traseiro e 
dianteiro. 
h) Transmissão: caixa de mudanças/cambio tipo mecânico, com 06 marchas para frente e 
uma a ré. 
i) 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 estará equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras 
de torção, eixos de torção ou suspensão pneumática. Os componentes possuirão 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 e a suspensão traseira 
será dimensionada para o transporte de passageiros e não de carga. Somente serão 
permitidas correções aprovadas pela engenharia do fabricante do chassi, para compensar 
deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. O veículo será entregue alinhado e 
balanceado. 
j) Painel de instrumentos, freios, velocímetro, eixos, rodas e pneus, sistema elétrico, tanque 
de combustível originais do veículo. 
k) Roda e pneu sobressalente montado. 
l) Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca 
de pneus, extintor de pó químico seco ABC, triangulo de sinalização e demais equipamentos. 
m) Cabine confeccionada em aço para 02 (duas) pessoas (incluindo o motorista), com 02 
(duas) portas, uma de cada lado. Acabamento interno em revestimento termo acústico e 
bancos com revestimento semelhante aos originais. 
As portas terão janelas e vidros com abertura total, acionados por mecanismos original do 
veículo, vedação em guarnição de borracha, fechos, trincos e dobradiças originais, de linha 
automotiva. Para-sois em ambos os lados (motorista e passageiro). Retrovisores firmemente 
instalados, isentos de vibração.  
n) Os bancos serão revestidos em tecido original de fábrica e possuir cintos de segurança 
para todos os ocupantes. Deverão ainda possuir capa protetora, construída em material 
impermeável (courvim ou corino) na cor cinza. 
2.1.2. TRANSFORMACAO/ADAPTACAO/COMPARTIMENTACAO 



 

 

 
 
 
 
a) Compartimento de atendimento de vítima servido com duas portas traseiras com 
abertura horizontal em 90 e 180 graus, tendo como altura 1.700mm, com dispositivo 
automático para mante-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do 
veículo estacionar em desnível. Possuirá dispositivo de alivio de pressão interna do 
compartimento, quando do fechamento das portas, evitando a quebra dos vidros ou de 
outros dispositivos. 
b) As portas traseiras em chapa, com revestimento interno anti ruído em poliuretano e 
revestimento de acabamento da porta em poliestireno, com fechos, tanto interno como 
externo, resistente e de aberturas de fácil acionamento. Essa porta terá se necessário, 
reforço que garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as 
dobradiças, causando as dificuldades no fechamento da porta com o uso. O suporte de 
fixação para manter as portas traseiras abertas terá se necessário, um reforço para evitar 
que se risque a lataria do veículo com o uso. c) Compartimento de atendimento de vítima 
servido também com duas portas laterais corrediças, uma de cada lado da viatura, com 
altura de 1.500 mm. Porta em chapa, com revestimento interno anti-ruido em poliuretano e 
revestimento de acabamento da porta em poliestireno, com fechos, tanto interno como 
externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. As portas deslizantes laterais 
terão se necessário, um reforço adicional na porção onde está fixada a trava da porta, para 
evitar danos a lataria, devido o uso continuo. 
d) A porta do lado direito dará acesso ao interior do compartimento de atendimento de 
vítima. 
e) A porta do lado esquerdo servira para construção de compartimentos (armários), com as 
seguintes características, observado a disposição do LAYOUT CONSTANTE DO ANEXO 
II. 
- Dimensões: 1.000 mm de largura, 1.500 mm de altura, 500 mm de profundidade. 
- Devera possuir 04 (quatro) compartimentações separadas por prateleiras metálicas: uma 
medindo 100x70x50cm; outra medindo 100x50x50cm; outra medindo 50x30x50cm; e outra 
medindo 50x30x50cm, para guarda dos equipamentos abaixo indicados, todos devidamente 
fixados, de forma a não se movimentarem quando do deslocamento da viatura. 
- O compartimento inferior se destina a guarda do equipamento desencarcerador (motor, 
carretel, ferramenta combinada e prolongador). O Motor será assentado em suporte 
metálico giratório, com trava, que facilite sua remoção do compartimento, com medidas 
compatíveis com os equipamentos que serão transportados, conforme ilustração no ANEXO 
II. 
- No compartimento mediano possuirá uma caixa metálica (em alumínio xadrez), removível, 
medindo 26x30x25cm, para guarda das correntes do equipamento desencarcerador, bem 
como do suporte do prolongador do desencarcerador. Serve também  



 

 

 
 
 
 
para guarda dos cones e farolete portátil. Será fixada na parede frontal a alavanca pe-de-
cabra. 
- O compartimento superior, dividido em dois sub compartimentos, se destina a guarda da 
caixa de ferramentas (no lado esquerdo) e a peça de corda (lado direito). 
- A compartimentação deve possuir revestimento interno em alumínio xadrez 
antiderrapante em liga H-14, sistema de chapeamento por colagem, com a utilização de 
fixação química através de fita 3M dupla face 4970 VHB. 
f) O compartimento deve ter dispositivo para esgotamento de líquidos, acendimento 
automático da iluminação interna quando da abertura da porta (dispositivo de acende/apaga 
instalado na porta). A iluminação de cada um dos compartimentos de materiais será feita 
por uma ou mais barras com lâmpadas tipo led, de forma a propiciar a 
iluminação suficiente e adequada. 
g) A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento devera se dar por meio de 
abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, 
sendo a abertura com altura de 1.600mm e largura de no 500mm, sem porta, com 
acabamento sem arestas ou pontos cortantes. 
h) Será dotada de degrau ou estribo para acesso ao salão de atendimento em qualquer das 
portas de acesso ao compartimento traseiro sempre que a distância do solo ao piso do salão 
de atendimento for maior que 550 mm. 
i) A altura interna do veículo será original de fábrica, sem que seja alterada a parte 
construtiva da viatura. 
j) O pneu estepe não será acondicionado no compartimento de atendimento de vítimas. 
l) A compartimentação interna da viatura, constando da distribuição dos moveis e 
equipamentos no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: 
m) Os espaços internos da viatura devem ser dimensionados visando posicionar, de forma 
acessível e pratica a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no 
atendimento as vítimas. 
- Os materiais fixados na viatura (armários, bancos, equipamentos) terão uma fixação 
reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. 
- As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos processos 
de limpeza e desinfecção comuns as superfícies hospitalares, NA COR CINZA COBALTO. 
- O isolamento térmico do compartimento de atendimento deverá garantir um melhor 
rendimento do sistema de ar-condicionado, reduzindo o calor interno, bem como evitando 
que ruídos externos e vapores tóxicos penetrem ao interior da viatura. O isolamento será 
confeccionado com material que evite a proliferação de microrganismos nocivos, com  
 
 



 

 

 
 
 
 
ação retardante quanto a propagação de chamas, não toxico e não higroscópico. Será 
empregada Espuma de Poliuretano Rígida, com espessura de 40 mm e densidade de 36 
kg/m3. Não será aceito em hipótese algum polietileno expandido (isopor). 
- As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do salão 
de atendimento terão um sistema de proteção, evitando as formações pontiagudas, a fim 
de aumentar a segurança e favorecer a limpeza. 
- E vedado o uso de massa siliconizada para os acabamentos internos, exceto para vedação 
entre painéis e componentes. 
-Terá um pega mão (balaustre), objetivando garantir a segurança na movimentação interna 
da guarnição. Será posicionado no centro do veículo, sentido traseira-frente do veículo, 
ergonomicamente acoplado ao teto do compartimento de atendimento, conforme layout 
constante do ANEXO II. Confeccionado em alumínio tubular com 25mm de diâmetro (uma 
polegada), e revestida em PVC de 1,5mm. Deve permitir a colocação de suporte para soro. 
- Sistema de suporte de soro instalado na parede interna do compartimento, próximo ao 
sistema de oxigênio, possuindo dois ganchos para frascos de soro. 
- O assoalho situar-se no nível mais baixo permitido pelo veículo. O assoalho será plano e 
monolítico. Todo o assoalho devera aguentar uma carga distribuída de 730 kg/m2. O sua 
assoalho do compartimento de atendimento será constituído de uma única peca e será 
construído exclusivamente em compensado naval de espessura de 10 mm (05 camadas). Não 
serão aceitos espaços vazios ou bolsões onde a água ou sangue poderá se acumular, causando 
apodrecimento ou condições sanitárias desfavoráveis. Os espaços vazios e bolsões serão 
preenchidos com vedante ou composto de calafetagem. 
- O piso deve ser revestido em uma peça única, sem costura ou solda, com espessura de 
aplicação de 2,5 mm e permanentemente aplicado no sub piso e será resistente a trafego 
pesado e devera cobrir a totalidade do comprimento e largura da área de trabalho do 
compartimento do paciente. Será usado para esse fim material de alta resistência 
confeccionado em Poliuretano elastômero - na cor cinza, 100% puro e de rápida 
polimerização (entre 10 e 18 segundos), exotérmico, auto extinguível, 100% solido, sem 
voláteis orgânicos; sem juntas ou camadas compostas, monolítico, impermeável, moldado a 
área de trabalho do compartimento do paciente em forma de bacia, resistente a abrasão e 
vibração, com dureza Shore D entre 45-50, alongamento de 175%, conforme normas DIN 
EN 1297, ASTM E 96-95, que proporcione redução de ruídos e vibrações, não gerando 
energia estática, atóxico, que permita limpeza pesada com produtos químicos e máquina de 
jato agua. Aparência do produto depois da aplicação deve ser lisa, aplicada com equipamento 
em spray, não sendo aceita aplicação com pinceis, rolos ou pistolas de pintura automotiva ou  
 
 



 

 

 
 
 
 
industrial. O material do piso deve cobrir a totalidade do comprimento e largura da área de 
trabalho do compartimento do paciente. Nos cantos de armários, bancos, paredes e rodapé 
o revestimento deve estender-se 100 mm de altura nas paredes acima do nível do piso em 
todo o perímetro do salão de atendimento, divisórias e mobiliários com 0.5mm de espessura. 
Em atendimento a Resolução – RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002, a execução da 
junção entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita a melhor limpeza do canto 
formado. Serão instaladas proteções em aço inoxidável nos locais (para-choque e soleira da 
porta traseira), onde os pês da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. 
Estribo integrado ao para-choque. 
- Será instalado sobre a manta do piso um guia balizador para as rodas da maca, 
confeccionado em material inoxidável e com adequada resistência mecânica, de forma a 
guiar a maca até seu ponto de travamento frontal ou o dispositivo de travamento frontal 
devendo possuir características que permitam o fácil posicionamento da maca.  
- Caso a guarnição da porta traseira seja agredida pela maca, devera existir uma proteção 
em aço inoxidável para a borracha da porta traseira, protegendo-a quando da entrada da 
maca no interior do salão de atendimento de vítima, devendo ser articulada para ser 
levantada quando a porta for fechada. 
- Um dispense com capacidade para acondicionar 500 ml de substância apropriada para a 
higienização das mãos dos socorristas (Sabão liquido), será fixado ao lado da estrutura do 
armário, ficando posicionado acima do espaço reservado para os cilindros de oxigênio. 
Fabricado em polipropileno de grande resistência a choques mecânicos com dispositivo de 
saída regulado. 
- Serão instaladas duas lixeiras, sendo uma do tipo corrediça medindo 30x30x30cm, com 
tampa superior, embutida no banco do socorrista próximo a porta lateral direita. Será 
instalada outra lixeira, medindo 20x20x30cm, próximo a porta traseira, também embutida 
no banco do socorrista. Devem ser de fácil remoção para lavagem. 
- A distribuição dos armários internos segue o constante do layout do ANEXO II. Serão 
confeccionados em compensado naval de 15mm, revestidos em formica NA COR CINZA 
COBALTO, sem quinas vivas, na lateral esquerda da viatura se estendendo por toda a lateral. 
- O compartimento dos cilindros de oxigênio devera possibilitar a instalação de dois 
cilindros em alumínio, fixados com tirantes em nylon e trava regulável. A porta do 
compartimento, confeccionada do mesmo material que as bancadas, será removível, por 
sistema de encaixe. Deve atender as especificações constantes deste termo. 
- A parte superior devera possuir 03 (três) compartimentos, sendo: ARMARIO “1” medindo 
95x28x50cm, ARMARIO “2” medindo 95x40x50cm e ARMARIO “3” medindo 
110x30x50cm. Todos com portas em madeira, com abertura vertical para cima e sistema de 
trava (tipo compartimento de bagageiro de avião). 



 

 

 
 
 
 
- Devera existir um modulo vertical, dividido em três compartimentos, todos medindo 
30x45x50cm. Os compartimentos terão uma angulação de 30o entre a sua base o fundo e 
o anteparo em sua saída. Serão utilizados como porta objetos e terão portas com o mesmo 
sistema dos compartimentos superiores. Devera possuir dispositivo em acrílico 
transparente, medindo 8x4cm, destinado a colocação de plaquetas de identificação de 
materiais. 
- Sobre a bancada, que mede 187x50cm devera existir: 
• Um painel de controle elétrico; 
• Um painel com 02 pontos de oxigênio; • Uma caixa de madeira no mesmo material do 
armário nas dimensões adequadas para acomodação do equipamento de aspiração portátil e 
outros vasilhames de produtos de limpeza e assepsia; 
• As bordas da bancada possuirão anteparo de madeira no mesmo material do armário para 
evitar que os materiais localizados na bancada caiam durante o deslocamento. 
- Será instalado um extintor de incêndio de Pó Químico Seco, tipo ABC, de 06kg, no lado 
direito, próximo a porta traseira, de modo que não obstrua a abertura da lixeira. 
- O Revestimento dos interiores dos armários será do tipo monobloco confeccionado em 
plástico reforçado em fibra de vidro, ou moldado em vacum-form ou formica lisa com 
extremidades calafetadas, tornando os mesmos lisos, impermeáveis, resistentes a agua, 
sabão e desinfetantes. 
- Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, 
parafusos, etc., deverão ser protegidos com material anti-ferrugem. Os puxadores terão 
que será embutidos ou semi-embutidos. As dobradiças dos armários do compartimento de 
atendimento de vítimas serão em aço inox e dotados de dispositivos de molas. 
- Os bancos da viatura seguirão o seguinte descritivo: 
• 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 retrátil de três 
pontos. 
• No salão de atendimento de vítima (VER LAYOUT DO ANEXO II) devera existir um banco 
lateral escamoteável, tipo baú, disposto paralelamente a maca, medindo aproximadamente 
165x50x45cm. Será revestido em formica texturizada externamente e em formica lisa no 
interior. Os assentos e encosto serão divididos e não inteiriços. Com 03 (três) assentos 
distintos (com encostos e apoiadores de cabeça), medindo aproximadamente 40x45x80cm 
e separados por 20cm de distância, de forma que permita o transporte de três pessoas 
sentadas. Serão revestidos em courvim resistente na COR CINZA METAL. Será dotado de 
cintos de segurança retráteis individuais de três pontos. O encosto do banco baú terá no 
máximo 70 mm de espessura. A espuma utilizada devera possuir 
densidade de 45 kgf/m3. 



 

 

 
 
 
 
• Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e distante 30 cm da maca(VER LAYOUT 
NO ANEXO II), ao longo do eixo desta, voltado para a traseira do veículo, será instalado 
um banco com apoio de cabeça, medindo 50x50x90cm, recoberto em courvin resistente, 
anatômico, COR CINZA METAL, fixado em quatro pontos ao assoalho com reforço para 
evitar danificar o banco e o assoalho, será dotado de cinto de segurança retrátil individual 
de três pontos, ter regulagem longitudinal e ser giratório (360°). A espuma utilizada devera 
possuir densidade de 45 kgf/m3. 
n) Possuirá uma chapa metálica em aço inoxidável, medindo 20 cm de largura, destinada a 
proteção ao longo da base (rodapé) do banco baú e armários laterais. 
o) Terá local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil 
acesso, permitindo a higienização do compartimento, com corte ao longo da estrutura da 
bancada conforme layout constante do ANEXO II. 
Devera possuir dispositivo de fixação para que a prancha não saia do compartimento quando 
a viatura estiver em movimento. O corte (abertura) deste compartimento não será superior 
a altura da maca. O piso deste compartimento será em alumínio liso. 
p) Serão fornecidas 02 (duas) pranchas de imobilização e remoção, em polietileno ou 
policarbonato, rígidas, totalmente radio transparentes e impermeáveis. Compatíveis com 
ressonância magnética nuclear. Possuindo, pelo 
menos, três tirantes ajustáveis com fechos de engate rápido que permitam imobilização 
tanto adulto quanto pediátrica. 
As pranchas devem suportar vítimas com massa corporal de 160 kg, Com dimensões 
aproximadas de 1840 mm de comprimento, 450 mm de largura e 55 mm de espessura. Na 
cor amarela. 
q) As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do salão 
de atendimento, terão sistema de proteção, evitando as formações pontiagudas, a fim de 
aumentar a segurança e favorecer a limpeza. Não será utilizada massa siliconizada ou outras 
destinadas ao fechamento de grandes aberturas, podendo apenas ser 
utilizadas para o acabamento interno. 
SISTEMA ELETRICO 
a) Será o original do veículo, com montagem de bateria adicional. 
b) A alimentação deverá ser feita por duas baterias, a original do fabricante e a outra 
secundaria. A bateria secundaria devera possuir 150 Ah, isenta de manutenção, com 12 
volts, e localizar-se em um compartimento isolado, instalada de forma a possibilitar sua fácil 
substituição, devendo possuir uma proteção para evitar corrosão e dreno, caso ocorra 
vazamento da solução da mesma. 
 
 



 

 

 
 
 
 
c) O sistema elétrico estará dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens 
especificados, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga 
no alternador, fiação ou disjuntores. 
d) O veículo será fornecido preferencialmente com um único alternador, original de fábrica, 
com capacidade de 180 A, 12 volts, que será suficiente para alimentar o sistema elétrico do 
conjunto em uso. 
e) Haverá um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor para 
alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando o 
veículo estiver com o motor desligado. 
f) O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser 
servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. 
g) A fiação deve ter códigos permanentes de cores ou ter identificações com números e/ou 
letras de fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Eles serão 
identificados por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, 
armações e fiações serão fixados ao compartimento de atendimento ou armação por 
braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que possam resultar 
em atritos, apertos, protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura devem ser 
adequadamente calafetadas para passar a fiação. 
Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação devem ser adequados para 
utilização e seguir padrão automotivo, aéreo, marinho ou eletrônico. Todos os componentes 
elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio que possibilite pelo menos duas 
substituições dos terminais da fiação. 
h) Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou 
dispositivos eletrônicos de proteção a corrente (disjuntores automáticos ou manuais de 
rearmação), devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. Possuirão 
legenda, identificando cada circuito. 
i) Os diagramas e esquemas de fiação em português, incluindo códigos e listas de peças 
padrão, serão fornecidos em separado. 
j) Todos os componentes elétricos e fiação serem facilmente acessíveis através de quadro 
de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção. As chaves, dispositivos 
indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a 
remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos 
eletrônicos e pecas fixas, devem ser a prova de corrosão e de intempéries. O sistema 
elétrico deve incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação 
eletromagnética e a consequente interferência em rádios e outros equipamentos 
eletronicos. 
 



 

 

 
 
 
 
k) Central elétrica composta de disjuntores térmicos manuais ou automáticos e reles, 
instalada na parte superior do armário com identificação de cada componente por legenda 
em português e chave geral próximo do motorista. 
l) Conterá inversor de corrente continua (12Vcc) para alternada (220Vca) com potência de 
1000W. 
m) Na parede sobre a bancada devera existir um painel elétrico interno, possuindo uma 
régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110V(AC) e 
duas para 12V(DC), além de interruptores com teclas com indicações iluminadas, todas 
devidamente identificadas. 
n) Na parede sobre o banco lateral devera existir um painel elétrico interno, possuindo uma 
régua integrada com duas tomadas, uma tripolar (2P+T) de 110V (AC) e uma para 12V (DC). 
o) As tomadas elétricas estarão distribuídas de maneira uniforme, mantendo uma distância 
de 30cm de qualquer tomada de Oxigênio. 
p) Será instalada 01 (uma) tomada externa (tripolar compatível com a utilização), para 
captação de energia externa em 110 ou 220 Vca, instalada na parte superior do lado 
esquerdo do veículo próximo a porta do motorista. 
Será acompanhada por um fio de extensão de elevada resistência as intempéries e com 
plugues compatíveis com o sistema, tendo 30 metros de comprimento. 
Essa tomada estará protegida contra intempéries, estando em uso ou não. 
q) Devera possuir um transformador automático ligado a tomada de captação, que permita 
a viatura ser ligada a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 Vca e que forneça sempre 
110Vca para as tomadas internas, com um sistema automático de comutação da fonte de 
energia entre o transformador e o inversor, de modo que as tomadas internas de 110Vca 
estejam sempre com alguma corrente. 
r) No painel da viatura perto do condutor conterá um voltímetro indicando a voltagem da 
bateria do compartimento do paciente e luzes indicadoras de portas abertas no 
compartimento traseiro. O voltímetro será instalado em cima do painel e fixado 
externamente por velcro. 
s) A iluminação do compartimento de atendimento de vítima será de dois tipos: 
- Natural: mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo, da cabine e das portas 
corrediças. 
- Artificial: deverá ser feita por cinco luminárias, instaladas no teto, com diâmetro de 20cm, 
em base estampada em alumínio, em modelo LED, todas fornecendo luz branca, podendo 
utilizar um dos conceitos de leds que seguem: 
• possuirá 50 (cinquenta) leds, com intensidade luminosa de 7.000mc e angulo de abertura 
de 70° ou; 
 



 

 

 
 
 
 
• possuirá 50 (cinquenta) leds, com intensidade luminosa de 12.000mc e angulo de abertura 
de 20° ou; 
• Possuirá 08 leds de 01 Watt cada, tendo cada led intensidade luminosa de 40 lumens. 
• Possuirá de 100 LEDs, com fluxo de 1000 lumens e angulo de abertura de 120o (categoria 
alto brilho). 
- Em todos os casos contenção de trabalho de 12Vcc e consumo nominal máximo de 1A. Com 
lente em policarbonato translucido, com acabamento corrugado para difusão da luz, 
distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões 
estabelecidos pela ABNT. As mesmas serão dimensionadas para duas 
intensidades, sendo que para a primeira intensidade deverá ter 50% da intensidade total. 
- Devera possuir, também, duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, podendo utilizar 
um dos conceitos que seguem 
• com lâmpadas dicroicas com potência de 35W; 
• Com lâmpadas em modelo Led, com no 12 LEDS de alta eficiência luminosa, tendo cada Led 
intensidade luminosa de 7.000 mc e angulo de abertura de 120o (categoria alto brilho); 
• Com modulo articulado com 04 Leds de 1 W cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 
40 lumens, dotados de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência 
automotiva e alta visibilidade. 
• Com modulo articulado com 12 LEDs de alta eficiência luminosa, com fluxo luminoso de 600 
lumens e angulo de abertura de 60o (categoria alto brilho). Os Leds possuirão cor 
predominantemente cristal com temperatura de 5.350o K e máxima de 10.000o K.; Qualquer 
que seja a opção a Led aplicada, esta devera 
contar com lente em policarbonato translucido. 
t) Na parte traseira da carroceria será instalado um holofote com foco direcional em 180 
graus podendo ser: 
- Com lâmpada do tipo alógeno com potência de 35 Watts cada; 
- Com 9 Leds de alta potência, de quinta geração, compacto e selado, com conjunto ótico em 
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade na cor cristal, em 
formato circular com lentes de 80 mm de diâmetro. Especificações: Cor Cristal: 
temperatura de cor de 6500oK típico; Capacidade luminosa: 1000 Lumens (típica para cada 
farol); Tensão de aplicação: 12 Vcc; Corrente media: 1,1. 
SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA 
BARRA SINALIZADORA: 
a) Instalada sobre o teto do veículo (cabine). Constituído por barra sinalizadora em formato 
de “V” ou ASA com lente 
 
 



 

 

 
 
 
 
inteiriça ou em módulos independentes, ou linear com lentes em módulos, com comprimento 
de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura de 250 mm e máxima de 500 mm e altura de 
55 mm e máxima de 150 mm. 
b) A barra será dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio 
extrusão), ou alumínio na cor preta, cúpula(s), injetada(s) em policarbonato na cor vermelha, 
resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV e sistema luminoso composto por 
conjunto de leds podendo utilizar um dos conceitos que seguem: 
- No, 180 leds próprios para iluminação (categoria alto brilho) distribuídos equitativamente 
por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em um angulo de 360o, sem 
que haja pontos cegos de luminosidade. 
- Sistema luminoso composto por módulos com 4 (quatro) led’s próprios para iluminação, com 
potência não inferior de 1 watt cada led, na “Cor Rubi”, dotado de lente colimadora difusora 
em plástico de engenharia ou policarbonato optico com resistência automotiva e alta 
visibilidade, com de 14 (quatorze) módulos distribuídos equitativamente por toda extensão 
da barra. Cada led de 1 watt devera obedecer a especificação: 
• cor predominante vermelho com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 
• intensidade luminosa de cada led de 40 lumens; 
• categoria AlInGaP; 
• Garantia de 5 anos para os Leds. c) O conjunto sinalizador visual será controlado por 
controle central único, dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a 
geração de lampejos luminosos de altíssima frequência com ciclos não inferior a 450 FPM, 
o circuito eletrônico devera gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM 
(Pulse Width Modulator), o PWM garantirá também a intensidade luminosa dos leds, mesmo 
que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa 
e a vida útil dos leds, consumo máximo da barra nas funções leds, excluídas as luzes de 
beco, não ultrapassará 5A. 
d) O sistema de controle do sinalizador visual e sirene deverá ser único, permitindo o 
funcionamento independente de ambos. 
e) Os interruptores da sinalização visual devem possuir identificação, e serem localizados 
no painel ao alcance do motorista. 
INALIZADORES LATERAIS E TRASEIROS 
a) Três sinalizadores intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois 
vermelhos e um central na cor cristal, com lente injetada em policarbonato, resistente a 
impactos e descolorização com tratamento “UV”, podendo utilizar um dos conceitos de leds 
que seguem:  
 
 



 

 

 
 
 
 
- Possuirá 57 led’s, com intensidade luminosa de 7.000mc e angulo de abertura de 70° ou;  
- Possuirá 57 led’s, com intensidade luminosa de 12.000mc e angulo de abertura de 20° ou; 
- Possuirá 08 leds de 01 Watt cada, tendo cada Led Rubi intensidade luminosa de 40 lumens 
e os Leds Cristais com temperatura de 5350oK a 10000oK. Em todos os casos contenção de 
trabalho de 12Vcc e consumo nominal máximo de 1A. Devera possuir garantia de 5 (cinco) 
anos para os led’s. 
b) Será fornecido na parte superior traseira, um sinalizador contendo iluminação de 
emergência na cor vermelha nas extremidades e iluminação orientativa de transito na parte 
central na cor âmbar, conjunto de 10(dez) módulos montado em perfil de alumínio extrudado 
anodizado, com acabamentos laterais em ABS, fixados por suporte(s) confeccionado(s) em 
aço com pintura eletrostática e com regulagens de posicionamento. Cada modulo possuirá 4 
(quatro) led’s próprios para iluminação, com potência não inferior de 1W cada led, dotados 
de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta 
visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais com as 
características que seguem. 
c) Iluminação de emergência: 1(um) modulo individual em cada lado. Alimentados com 12 Vcc 
tendo o conjunto consumo nominal maximo de 0,5 A. Cada LED devera obedecer a 
especificação a seguir descrita: 
- Cor predominante: Vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm. 
- Intensidade luminosa de cada Led de 40 lumens; 
- Categoria: AllnGaP; 
d) Iluminação orientativa de transito: 8 (oito) módulos centrais. Alimentados com 12 Vcc 
tendo o conjunto consumo nominal máximo de 2A. Cada LED devera obedecer a 
especificação a seguir descrita: 
- Cor predominante: âmbar, com comprimento de onda de 585 a 595 nm. 
- Intensidade luminosa de cada Led de 40 lumens; 
- Categoria: AllnGaP; 
-. Devera possuir garantia de 5 anos para os Led’s. 2.1.4.3. LUZES ESTROBO 
a) Devera possuir Kit Estrobo para faróis dianteiros, lanternas laterais e lanternas 
traseiras. Composto por unidade 
Power Suplicy de 12 a 30 Vcc de entrada, proteção contra inversão de polaridade, quatro 
saídas independentes pulsadas de 90FPM, lâmpadas de xênon helicoidal de 100 joule (WS), 
vida útil estimada 3.000 horas ou 3.000.000 flashes, com base de silicone para garantir a 
estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
as mesmas, também poderá ser utilizada iluminação a Led, com 06 Leds de 01 Watt em cada 
“lâmpada”, tendo os Leds Cristais temperatura de 5350oK a 10000oK. 
SINALIZACAO SONORA DE EMERGENCIA 
SIRENE ELETRONICA 
a) Instalada no veículo, sendo composta de sirene eletrônica constituída por amplificador 
com 200W (duzentos watts) de potência, e duas unidades sonofletora com capacidade 
individual de 100W (cem watts) e, quatro tipos de sons independentes, sistema de megafone 
com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de 120 dB @13,8 Vcc. As unidades 
sonofletora devem ser instaladas o mais à frente possível no veículo, voltadas para a 
dianteira, e a uma altura aproximada de um metro do solo. 
b) Adicionalmente, será instalada fornecida uma sirene eletropneumática bitonal, com tons 
FA-DO, dotada de compressor e cornetas. 
c) O sistema de controle dos sinalizadores visuais e sonoros será único, através de 
amplificador instalado na cabine, com potência compatível com o sistema. Sistema de 
megafone independente e entrada auxiliar de áudio para transceptores VHF/UHF. Deve 
permitir sua operação por ambos os ocupantes da cabine, com funcionamento independente 
do sistema visual e acústico e será dotado de controle para as seguintes situações de 
sinalização: para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado; para uso 
em emergências durante o deslocamento, possuindo os seguintes controles: 
- Botão liga-desliga para a sirene; 
- Botão sem retenção para sirene, para “toque rápido”; 
- Botão para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene; 
- Microfone para utilização da sirene como megafone; 
- Controle de volume do megafone. 
d) Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de 
sinal que interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia móvel. 
SIRENE DE ALERTA PARA MARCHA RE 
a) será instalado sirene para marcha-a-re do tipo sonoro, multi-volt de 12V a 72V, proteção 
para inversão de polaridade 
e baixo consumo. Ideal para sinalização sonora em manobras de atendimento rápido. Será 
acionado, automaticamente, todas as vezes que for engatada a marcha-a-re da viatura. Sua 
capacidade sonora atingirá 87dB (decibéis). 
SISTEMA DE VENTILACAO  
a) A adequada ventilação do veículo será proporcionada por janelas e aparelho condicionador 
de ar. 
b) Nas portas traseiras e corrediça direita, possuirão janelas que propiciem ventilação, 
dotadas de sistema 



 

 

 
 
 
 
corrediço de abertura e fechamento interno e com vidros temperados e opacos com três 
faixas transparentes. 
SISTEMA DE CLIMATIZACAO 
a) A climatização da viatura (compartimentos do motorista e de atendimento de vítima) 
permitirá o resfriamento e o aquecimento. Para o resfriamento a viatura será equipada com 
um SISTEMA DE AR CONDICIONADO a fim de fornecer e manter o ar limpo no nível 
especificado de temperatura interna conforme NBR 14561/2000, cujo sistema deve 
ter a capacidade de manter a temperatura interna de 20 a 25 graus Celsius quando a 
temperatura externa estiver a cima desta marca. 
b) O sistema de Ar Condicionado será em gás ecológico (134a) a partir do compressor de 
160cc, duplo condensador com eletro ventilador auxiliar, chicote elétrico independente e 
com conectores selados, suporte de fixação no motor do veículo, trocador de calor em 
alumínio afixado por suportes de alumínio de 2.4 mm, filtro secador, termostato, controle 
de temperatura digital com visor indicativo (PAINEL DIGITAL DE CONTROLE), 01 núcleo 
evaporador na caixa de ventilação do painel na cabine com trocador em alumínio brasado, 01 
caixa evaporadora no ambiente traseiro com estrutura em alumínio de 2.4 mm com 
resistência a impactos e vibrações. 
b) A estrutura deve ser pintada eletrostaticamente para garantir impedimento a corrosão 
(devido ao contato com água) e com involucro em Fiber Glass de 2.0 mm isolado térmico e 
acusticamente, cuja caixa devera comportar um núcleo de refrigeração dimensionado para 
atender a demanda da temperatura referida, oferecendo uma flecha de ar de 2500 mm 
com a velocidade de 0,26 m/s e uma vazão global de 1000 m3/h para garantir a eficiência 
pretendida quanto a circulação de ar até a porta traseira do veículo. 
c) Objetivando melhora na durabilidade do compressor e constante produção de frio, mesmo 
com o motor do veículo em RPM reduzida, e exigido que a temperatura máxima do gás na 
pre-valvula expansora, não exceda a temperatura de 45oC, e os componentes do sistema 
devem ser interligados por mangueiras e / ou canos e conexões detalhadamente 
posicionados de forma a garantir que não tenham contato direto com o chassi e / ou a 
carroceria do veículo a fim de evitar vibrações e consequentes quebras ou rompimentos. Os 
componentes devem ser facilmente acessíveis para efeitos de manutenção. 
d) A instalação do equipamento de ar condicionado e seus componentes, acima descritos, 
deverá ser realizado por empresa credenciada/autorizada do fabricante dos equipamentos 
de ar condicionado, pois por se tratar de produto com exigência de mão de obra técnica e 
especializada a empresa fornecedora e instaladora deverá dispor de equipamentos 
apropriados para aplicação vácuo e carga de gás (com deliberação pelos órgãos responsáveis 
pelo meio ambiente), além de possuir credenciamento por órgãos de certificação de  
 



 

 

 
 
 
 
qualidade. Para sua comprovação, a empresa participante da licitacao deverá apresentar no 
momento do certame a certificação e autorização que comprove tais informações. 
e) Parâmetros das especificações técnicas do equipamento condicionador de ar: 
- Dados Gerais do Equipamento: 
• Cor predominante vermelho com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 
• Capacidade frigorifica: 40.000 BTU/h; 
• Capacidade de calefação: 8kW • Consumo Elétrico com calefação: 12Vcc, 8,5a; 
• Consumo Elétrico com Ar condicionado: 12Vcc, 35 A; 
• Quantidade de gás: 1,3 kg; 
• Quantidade de óleo: 160 mL. 
- Dados do Compressor: 
• Polia: Poly-V; 
• Capacidade: 163cc; 
• Peso: 4.9 kg; 
• Corrente: 3.75 A – max; 
• Rotação: 700 – 6000 rpm 
• Pressostato de Alta: 170 - 300. 
• Pressostato de Baixa: 2<. 
- Dados do Condensador: 
• Sistema dupla condensação: Parallel-flow; 
• Motor de Ventilação (Voltagem x Consumo): 12V X 13 A; 
• Capacidade: 50.000 BTUs; 
• Vazao:1800 m3/h; 
• N°. Velocidades: 01. 
- Dados Evaporador Salão: 
• Motor (voltagem- amperag): 12V – 22a; 
• Capacidade: 40.000 BTUs; 
• Vazão livre: 750 m3/h; 
• N°. Velocidades: 03. 
- Dados Evaporador Frontal: 
• Serpentina: Brasada Automotiva; 
• Motor: Original Veiculo; 
• Voltagem: Original Veiculo; 
• Vazão: Original Veiculo; 
• Capacidade: 15.000 Btu’s. 
- Dados do Painel de Controle: 
• Mostrador: Digital; 



 

 

 
 
 
 
 
• Controle temperatura: Automático; 
• Consumo: 100 mA; 
• Códigos de falhas: Visual no display. - Dados da Calefação: 
• Motor: 3 Velocidades; 
• Voltagem: 12 V; 
• Consumo: 8,5A; 
• Vazão: 780 m3/h; 
• RPM: 3300; 
• Capacidade: 8 kW; 
- Dados do Modulo Compressor: 
• Compressor: Alumínio; 
• Voltagem: 12 V; 
• Consumo: 3,75A; 
• Base: Aço; 
• RPM: 700 - 600; 
• Capacidade: 163cc; 
- O LAYOUT da montagem do sistema de climatização (aparelho condicionador de ar), 
consta do ANEXO III; 
- O sistema de condicionamento de ar não apresentará escoamento de agua para dentro da 
viatura; 
EQUIPAMENTOS EMBARCADOS: 
a) Os equipamentos e materiais abaixo relacionados serão fornecidos juntamente com a 
viatura, devidamente instalados, dispondo de dispositivos de fixação ou compartimentação, 
que impeçam sua movimentação quando do deslocamento da viatura: 
ESPECIFICACOES PARA PREPARACAO DE TERMINAL TRANSCEPTOR VEICULAR - 
(VIATURAS) 
Preparação de rádio: o veículo PADRONIZADO/OSTENSIVO estará preparado para 
receber equipamento de rádio transceptor móvel composto de: 
a) 01 (uma) antena GPS, em policarbonato, resistente a água, 1575.42MHz  } 1.1MHz, ganho 
26dB, com conector MCX-femea (radio), cabo com comprimento de 3 metros, para 
montagem externa (rosquevel) ou interna (base magnética); 
b) 01 (uma) antena UHF, móvel, faixa de 380 a 400MHz com ganho de 3dB (5,15dBi), 
impedância nominal de 50 ohms e cabo RG-58 com comprimento de 03 metros, VSWR 
<1,50:1; 
c) 01 (um) antena, móvel 5/8, com mola VHF, frequência de 144 a 174 MHZ, ganho de 
3dB(5,15dBi), 



 

 

 
 
 
 
impedância nominal de 50 ohms e cabo RG-58 com comprimento de 03 metros, VSWR 
<1,50:1; d) 02 (dois) fusíveis de 10 A, tipo lâmina;  
e) 02 (dois) porta fusíveis, tipo lâmina, montado com fio 4,00mm para instalação de som 
automotivo; 
f) 01 (uma) caixa acústica para radio transceptor, com impedância de 4 ohms, amplificada a 
potência de 11Watts R.M.S; 
g) 02 (dois) Cabos de alimentação para modelos Motorola/GM300 e Teltronic/M-4000; 
h) 02 (dois) suportes de mala para antena; 
i) 01 (um) conector DB26hd; 
j) 02 (dois) conectores, 01 (um) BNC/RG58/50ohms e 01 (um) mini-UHF (M5); 
k) 01 (um) suporte de fixação de rádio no teto interno, em fibra de vidro ou similar (leve). 
Os veículos serão entregues licenciado e emplacamento, em nome do Corpo de Bombeiros 
Militar da Bahia, junto ao DETRAN/BAHIA, fornecendo a respectiva documentação (CRV, 
CRLV, e DPVAT). O primeiro emplacamento do veículo será em nome do Corpo de Bombeiros 
Militar da Bahia. Compete a SAEB, em conjunto com o SESAB o desempenho das atividades 
de inspeção de veículos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e a fiscalização 
do seu emplacamento/registro junto aos órgãos competentes. 
 
Preço Unitário: R$ 207.547,00 (Duzentos e sete mil quinhentos e quarenta e sete mil reais) 
 
Preço Total: R$ 5.396.222,00 (Cinco Milhões trezentos e noventa e seis mil duzentos e 
vinte e dois reais) 
 
Prazo de entrega: Em até 150 (Cento e cinquentas) dias, após data de recebimento pela 
empresa adjudicatária da Requisição de Compra.  
 
Local de entrega: Centro de Gestão de Frota/Departamento de Apoio Logístico do Corpo 
de Bombeiros Militar da Bahia, sito a Av. Antonio Carlos Magalhaes no 5.067, Parque Bela 
Vista, Salvador/Ba, Cep: 40.280-000 
 
Contato:  
 
Sra.: Silvanira Pereira Santos – Sub Ten. BM 
Fone: (71) 3116-4545/4648; 
E-mail: dal.contratos@cbm.ba.gov.br  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IMAGEM ILUSTRATIVA* 
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