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PROCESSO SMA Nº 23370/2019 

 

ANEXO II- PROPOSTA COMERCIAL 
 
A Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eirelli., com sede à Av. Marquês de São Vicente 
n°1619 – sala 2705- Barra Funda -São Paulo; Estado de São Paulo; CEP 01.139-003, inscrita no                                             
CNPJ n. º 03.093.776/0001-91, CONTA CORRENTE:  Banco:  Brasil - 001     Agência – 0474-X     C/C 
11898-2 por intermédio de seu representante legal, o Senhor Sergio Fernandes de Moraes 
portador do CPF nº 044.330.708-31 e RG nº 14209682SSP-SP, no uso de suas atribuições legais, 
apresenta a proposta:  
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1. Especificação Básica:  
Veículo tipo furgão carroceria em aço original de fábrica, logo, teto alto, zero km, 
Air-bag para os 02 ocupantes da cabine, freios ABS nas 04 rodas, modelo do ano de 
contratação ou posterior, adaptado para Ambulância de Suporte básico ou 
avançado, com 
capacidade volumétrica não inferior a 10m³ no total, deve ter porta lateral 
deslizante e traseiras. 
2. Especificações detalhadas: APROXIMADAS 

2.1 Dimensões: Comprimento total: 5.000mm Distância mínima entre eixos: 

3.200mm Capacidade 
mínima de carga: 1.400mm Comprimento mínimo do salão de atendimento: 
3.100mm Altura interna mínima do salão de atendimento: 1.800mm Largura interna 
mínima: 1.600mm Largura externa mínima: 2.200mm 
2.2 Motor: Dianteiro com 04 cilindros, turbo,com injeção eletrônica; combustível 

diesel, tanque para não menos que 70 litros; potência não menos que 100cv; torque 
de pelo menos 24 kgfm; cilindrada mínima de 2.000 cc. 

2.3 Freios e suspensão: Freios ABS nas quatro rodas; a disco nas rodas 

dianteiras e a disco ou a tambor nas rodas traseiras. Suspensão dianteira 
independente, com barra estabilizadora; Suspensão traseira deverá ter conjuntos 
compatíveis de molas, barras de torção ou suspenção hidráulica ou pneumática. Os 
componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em 
cada membro. As molas deverão ser de menor deflexão. Somente serão permitidas 
correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas 
além das toleradas permitidas, não serão permitidas correções devido ao 
desbalanceamento, o veículo devera ser entregue balanceado. O conjunto de 
suspensões dianteira e traseira deverão possuir eficiência satisfatória quanto à 
redução de trepidações – vibrações oriundas da via de tráfego ou da própria 
carroceria reduzindo adequadamente injurias que por ventura possam acometer o 
paciente transportado. 
2.4 - Direção: Hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica. 

2.5 - Transmissão: Mínimo de 05 marchas à frente e 01 ré. Câmbio manual. 

2.6 - Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos: Todos os 

exigidos pelo CONTRAN; Conta-giros do motor, limpador de parabrisas dianteiro 
com temporizador, retrovisores externos direito e esquerdo, indicador de nível de 
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combustível, marcador de temperatura do motor, 
isolamento termo-acústico do compartimento do motor, cintos de segurança para 
todos os ocupantes do veículo sendo: de 03 pontos nos acentos da cabine, 
subabdominal retrátil no bando  giratório, e subabdominal fixo nos acentos do 
banco-baú, película de proteção solar nos vidros da 
cabine dentro da legislação vigente, protetor de cárter e câmbio, ventilador-
desembaçador dianteiro com ar quente, faróis de neblina, acendedor 12 V no painel, 
trava elétrica para todas as portas, incluindo as da carroceria com acionamento 
remoto ou pela fechadura da porta.  

2.7 Cabine-carroceria - CARROCERIA: dotada de 01 porta lateral deslizante 

no lado direito da viatura, com estribo para facilitar o acesso de pessoas de tamanho 
compatível revestido de alumínio antiderrapante, com balaústre vertical para apoio, 
fechadura interna e externa, deve ter janela com fecho interno em vidro jateado. 
Deve ter 02 portas traseiras de abertura horizontal mínima em duas posições (90-
180° ou 90-270°), estas de altura aproximada de 1.650mm, com sistema que 
permita a 
manutenção de sua abertura mesmo em desnível, deve ter estribo antiderrapante, de 
tamanho compatível, sempre que a distância do solo e o piso for maior que 40cm. A 
porta traseira deverá ser 
dotada de degrau ou outro meio para previsão da entrada da maca, revestido de 
alumínio para proteção do revestimento do piso da viatura. As portas devem ser 
metálicas, revestidas internamente por poliestireno ou semelhante que resista aos 
procedimentos de desinfecção. A carroceria deve ter isolamento termo-acústico. A 
cabine e o salão de atendimento devem ser interligadas por uma abertura que 
permita a passagem de uma pessoa de forma confortável e ergonômica, com as 
medidas aproximadas de 1.40m de altura e 60 cm de largura, as pontas 
cortantes e cantos devem ser revestidas. Assim, na cabine deverão ter 02 bancos 
independentes, um à esquerda (motorista) e outro à direita (passageiro). O pneu step 
não poderá estar acondicionado 
no salão de atendimento. - PAREDES: devem ser revestidas internamente de 
material lavável e resistente aos processos de desinfecção de superfícies 
hospitalares, todos os materiais devem estar 
em conformidade a resolução do CONTRAN n° 498 de 29 de julho de 2014; as 
caixas de rodas, se expostas devem ser revestidas conforme descrito acima. - 
TETO: também revestido conforme paredes, deve ter pontos de iluminação bem 
distribuídos, balaústre central no sentido frente-trás. Posicionado próximo a lateral 
da maca, confeccionado em alumínio 01 polegada de diâmetro, pontas com 
proteção, deve ter ainda dois suportes de soro deslizantes, estes devem ter sistema 
de fixação por borboleta/manopla, ter dois ganchos para frasco, meio para prender 
os frascos para que estes não fiquem balançando no deslocamento, ainda devem ser 
revestidos de material que não faça riscos no balaústre quando em deslize para 
posicionamento e preensão. - PISO: resistente a trafego 
pesado, revestido em material resistente, lavável, impermeável, sem emendas, 
antiderrapante mesmo quando molhado, de cor clara, sem machas. Sua colocação 
deve ser contínua nos cantos de 
armários, baú e paredes por até 10 cm para evitar frestas por onde possam entrar 
líquidos e sujidade. Deve ser instalado sobre assoalho de material resistente, 
durável. As partes das entradas das portas 
(soleiras), descanso das rodas da maca e onde os pés da maca raspem devem ser 
revestidas de aço inox para proteger o piso. - ARMÁRIOS: todos os armários 
deveram ser dispostos na lateral do veículo (de preferência à esquerda) de forma 
harmoniosa de forma a aproveitar no máximo o 
espaço, colocação de equipamentos, a desinfecção e o fácil acesso, todas as arestas, 
junções internas, bordas deverão ser revestidas para proteção e para facilitar a 
higienização. Devem ser confeccionados em material lavável e impermeável interna 
e externamente. Os armários que 
tiverem portas estas devem ser em material leve, suavemente deslizante, lavável e 
resistente, com trava de segurança. As gavetas devem ter a limitador de abertura 
(evitar queda da gaveta) e trava para impedir abertura acidental durante o 
deslocamento. Todas as prateleiras, bancadas, armários devem ter batente para 
evitar a queda dos materiais ali condicionados. Todos os parafusos, pregos, 
dobradiças deverão ser em material que não enferruje. O compartimento para a 
acomodação dos 
cilindros de o² e ar comprimido devem estar na parte traseira do veiculo, próximo à 



 

porta traseira. O tamanho dos armários é aproximado, devendo ser distribuídos 
conforme o tamanho do veículo, sendo, no sentido cabine-traseira: - 01 armário 
“aéreo” para guarda de materiais com portas 
corrediças, com batente frontal (50 mm) de 1m de comprimento, 40 cm de 
profundidade e altura de 40cm; - 01 bancada imediatamente abaixo do armário 
“aéreo”, com batente frontal (50 mm), com 1.60m de comprimento, 40 cm de 
profundidade, altura de 75cm; OBS: deve ser deixado um espaço 
entre a bancada e a divisória da cabine para acomodação da cadeira de rodas. - 02 
gavetas, junto á divisória, abaixo do armário “aéreo” e acima do alojamento da 
cadeira de rodas, com trava de segurança e limitador de abertura, cantos internos 
arredondados. - 01 armário com 01 divisória tipo 
prateleira, mecanismo para segurança dos equipamentos que ali forem guardados, 
com batentes frontais (50 mm), cada prateleira com 1m de comprimento, 40 cm de 
profundidade e altura de 40 cm cada uma. - compartimento de maca rígida: abaixo 
das prateleiras deve ter um espaço com design para acomodação das macas rígidas, 
mecanismo para fixação das mesmas de forma que não desloquem ou caiam em 
deslocamento. - 01 bagageiro superior ao alojamento dos cilindros, com 
1,50 m de comprimento, 40 cm de largura e altura de 30 ou 40 cm. - BANCOS: 
todos os bancos devem ser ergonômicos, com encosto estofado, apoio de cabeça e 
cintos de segurança (estes já descritos). No salão de atendimento, paralelamente à 
maca, no lado direito do veículo preferencialmente, deve ter um banco-baú, com 
acento estofado e revestido de material impermeável, resistente e lavável, tamanho 
aproximado: 1,80 de comprimento, que acomode 03 pessoas com estofamento 
também revestido do mesmo material na parede para encosto e cabeça ou mais uma 
vítima em maca rígida, deve ter em sua parede dianteira 03 fixadores de cinto de 
segurança para prender a maca rígida. Abertura e fechamento por travas de 
segurança e a manutenção da tampa aberta por pistão ou outro mecanismo que não 
permita o fechamento 
acidental. No interior do baú deve ter um orifício com tampa no fundo que permita 
a lavagem interna e escoamento de líquidos. Na extremidade anterior do banco-baú, 
deve ter uma lixeira de fácil acesso e limpeza, capacidade para até 5L, de abertura 
em diagonal ou vertical. A tampa não 
pode ser basculante. Na cabeceira da maca deve ter um banco giratório de 360° 
com travamento em pelo menos 06 posições, com ajuste de nível e distância. Todos 
os bancos devem ser revestidos de material impermeável, lavável, resistente de cor 
clara. - VENTILAÇÃO: pelas janelas e ar 
condicionado. A climatização do salão de atendimento deve permitir o resfriamento 
e o aquecimento, com capacidade térmica de no mínimo 30.000 BTU, possuir 
unidade condensadora de teto ou eletroventilador auxiliar no condensador, 
aumentando a sua eficiência. Todas as janelas devem ter sistema de abertura e 
fechamento somente internamente. Na cabine deverá ser fornecido com sistema de 
ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. - SISTEMA DE 
OXIGÊNIO: deverá ter um sistema fixo para O² e ar comprimido e um portátil só 
para O². - Redes 
integradas de O² e Ar comprimido: os cilindros (02 para O² e 01 para ar 
comprimido) de capacidade de 16 litros (3m³) cada, localizados na traseira da 
viatura ao lado esquerdo, deve ter suporte para cada cilindro presos firmemente à 
parede, devem ter protetores de borracha nos pontos 
de contato com os cilindros e cintas ajustáveis por catracas, as cintas devem ser 
inflexíveis, de alta resistência (capacidade de tração superior a 2 mil quilos), 
resistentes a vibrações, trepidações e que em caso de acidentes os cilindros não se 
soltem. Equipados com válvula pré-regulada para 3,5 ou 4kgf/cm² e manômetro 
interligado para que se possa utilizar os dois cilindros de O² sem que seja necessário 
trocar as mangueiras ou válvula de um cilindro para outro. A rede deve respeitar 
rigorosamente as normas de segurança vigentes. As mangueiras deverão passar 
através de conduítes embutidos na parede lateral esquerda da viatura. Na bancada 
deverá ter uma régua quádrupla de gases com duas saídas para O² e duas saídas de 
ar comprimido oriundos dos cilindros, 
composta de estrutura metálica resistente de fácil limpeza, com fechamento 
automático, roscas e padrões conforme ABNT, o painel da régua deverá ser 
removível, deverá vir com a régua: 02 
fluxômetros compatíveis, 01 umidificador de o² e 01aspirador de venturi para ar 
comprimido, o chicote deverá ser confeccionado em nylon conforme norma ABNT. 
O projeto da rede deverá ter aludo de aprovação da empresa habilitada e 
distribuidora de equipamentos. - O² portátil: 01 cilindro de O² de 3L em alumínio 



 

com válvula, manômetro, fluxômetro giratório, saída para aspiração e circuito do 
paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara), deve vir em estojo ou estrutura de 
suporte com alça de transporte, em material resistente e lavável, e deverá vir em um 
dispositivo para fixação dentro do salão de atendimento de forma segura e de fácil 
remoção e ser leve. - Componentes dos sistemas de O²: a) Válvula reguladora de 
pressão: corpo em latão cromado, válvula de alívio calibrada, manômetro aneróide 
de 0 a 300 kgf/cm², pressão de trabalho calibrada pra aproximadamente 3,5kgf/cm², 
conexões conforme ABNT. b) Umidificador de O² comum; c) Fluxômetro para rede 
fixa de O² e ar comprimido: de 0 a 15l-min, em latão cromado, guarnição e 
tubo de medição em policarbonato cristal, esfera em aço inox, regulagem por 
válvula em agulha; d) Fluxômetro do sistema portátil: regulagem por chave 
giratória, com furos pré calibrados que 
determinam as variações de fluxo feitas em pequenas aberturas (lateral e frontal) no 
corpo do Fluxômetro, com números gravados na própria parte giratória , permitindo 
o uso do cilindro na 
posição deitada ou em pé sem que a posição interfira na regulagem de fluxo; e) 
Aspirador Venturi: para ar comprimido, frasco transparente, para 500 ml, tampa em 
nylon reforçado com vibra de 
vidro. Válvula de retenção desmontável, selagem frasco-tampa por o-ring de 
borracha ou silicone. Conexões universais. f) Mangueira para O² conexão fêmea, 
extensão suficiente para ligar a régua aos cilindros, confeccionada dentro das 
normativas de segurança, conexões para os cilindros universais de encaixe perfeito 
e com sistema de selagem evitando vazamentos. 

2.8 - Sistema elétrico: Alimentação por duas baterias: uma original do chassi e 

outra independente para o salão de atendimento, esta deverá ser do tipo ciclo 
profundo, de 150 A minimamente, sem manutenção, 12 V, instalada em local de 
fácil acesso, com dreno de proteção evitando a corrosão por vazamento da solução 
da mesma. O sistema elétrico deverá suportar o emprego simultâneo de todos os 
equipamentos e do veiculo, com motor ligado ou não, sem risco de sobrecarga no 
alternador, fiação ou disjuntores. O alternador deve ter capacidade para carregar as 
duas baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do 
conjunto, não podendo ser menores que 140 A. O sistema devera contemplar um 
carregador flutuador de bateria, mínimo de 16 A bivolt 
automático, para recarga da bateria auxiliar, quando o veiculo não estiver em 
utilização. Deverá haver 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 veiculo estiver com 
motor desligado. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico 
secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos 
circuitos do chassi da viatura. A fiação 
deve ter códigos permanentes de cores ou outro tipo de identificação, dispostas em 
chicotes ou outro sistema, confeccionados com cabos padrão automotivos, 
resistentes as temperaturas maiores 
que 100°C, devem estar bem fixados. Todos os sistemas elétricos devem ser 
protegidos por disjuntores ou outro dispositivo de proteção à corrente. Todos os 
componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através do quadro 
de inspeção, pelo qual possam se realizar 
inspeções 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 e dispositivos eletrônicos e peças fixas devem ser a prova de corrosão. Os 
equipamentos 
eletroeletrônicos devem incluir proteção contra radiação eletromagnética e 
consequente interferência em rádios e outros. A central elétrica composta por 
disjuntor térmico e automático, reles e chave geral, instalada em local de fácil 
acesso do motorista. Inversor de corrente contínua 
(12 V) para alternada (110 V) com capacidade mínima de 1000 W de potência. 
Painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada deverá possuir uma 
régua integrada com no mínimo 
08 tomadas, sendo 04 tripolares de 110 V (AC), 02 5 V (DC), padrão UBS e duas 
para 12 V (DC) além de teclas do tipo iluminadas ou com indicador luminoso. As 
tomadas elétricas devem ter uma distância mínima de 30 cm de qualquer tomada de 
O². Deve haver mais uma tomada tripolar na 
parede direita na linha do tórax do paciente e acima dos encostos de cabeça do 



 

banco-baú. Tomada tripolar externa de captação de energia na parede superior 
esquerda do veículo, deve ter proteção a 
intempéries permanente, deverá acompanhar a extensão de elevada resistência e 
compatível aos plugues com no mínimo 20m de comprimento. Um transformador 
automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado à rede 110 
ou 220 V, e com sistema automático de comutação entre o transformador e o 
inversor, de modo que forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas. 
2.9 - Iluminação: - Do salão de atendimento: Por minimamente 06 luminárias de 

teto, diâmetro mínimo de 200 mm em base de alumínio, LED de cor cristal, 
temperatura de ação entre 5.350°K e 
10.000°K, com lente em policarbonato translúcido, acabamento corrugado para 
difusão da luz, distribuídos a iluminar todo o compartimento do paciente e dentro 
das normas da ABNT. Deverá 
possuir também duas luminárias de foco dirigido, sobre a maca, de LED de alta 
luminosidade, móvel, lente em policarbonato translúcido. Acionamento pelo painel 
elétrico no salão de atendimento com teclas de sinalização luminosa de 
acionamento. - Externa: Holofotes em farol articulado, regulável manualmente, 
dispostos nas laterais e traseira da 
Viatura, com acionamento independente e foco direcional em 180° na vertical. 
2.10 - Sinalização acústica e luminosa de emergência: - Sinalizador 

frontal principal: Tipo barra, 
forma de arco ou similar, módulo único, lente inteiriça, comprimento entre 1m e 
1.30 m, largura entre 250 mm e 500 mm, altura entre 70 mm e 110 mm. No teto da 
cabine, estrutura da barra em 
ABS reforçado com alumínio na cor preta, cúpula injetada em policarbonato 
vermelho, tratamento UV resistente a descoloração. Conjunto luminoso de alta 
freqüência (mínimo de 240 flashes por 
minuto), e alta luminosidade. - Sinalizadores frontais secundários: 02 módulos de 
Strobos de faróis ou de grade; 04 módulos sinalizadores rubi distribuídos conforme 
o design do veículo, com no 
mínimo 3led cada módulo de alta intensidade luminosa; - Sinalizadores Laterais: 03 
sinalizadores pulsantes intercalados nas laterais do veiculo, sendo 02 vermelhos e 
01 cristal (central), com 
frequência mínima de 90 flashes por minuto, lente resistente a impactos e água, 
lâmpada em LED. - Sinalizadores Traseiros: 02 sinalizadores vermelhos acima de 
cada porta, mínimo de 90 flashes por 
minuto, lente injetada resistente a descoloração, tratamento UV e vedado à água, 
lâmpada em LED. - Sinalização Acústica: Com amplificador, de potencia mínima 
de 100 W, mínimo de quatro tons 
distintos, sistema de megafone, não poderão emitir ruídos eletromagnéticos que 
possam interferir em radio comunicador e celulares. O comando de todos os 
sinalizadores acústicos e visuais deverá 
estar no painel da cabine, em local que os dois ocupantes possam operar o painel, e 
o funcionamento deve ser independente acústico do visual, e será dotado de: - 
controle dos tipos de 
sinalização (emergência, não emergência, atendimento com veiculo parado e 
durante o deslocamento); - botão liga-desliga para sirene; - botão sem retenção para 
sirene para toque rápido; 
- botão para comutação entre os tipos de toque de sirene; - microfone para 
utilização da sirene como megafone; - controle de volume do megafone; Deverá ter 
sinalizador acústico de ré; Deverá 
ter câmera de ré com imagem projetada em tela de 7” resolução VGA, localizada no 
painel da cabine, combinada com GPS. - Veículo deve vir com GPS compatível. 
2.11 - Itens acessórios: Deverá conter nesse veículo: - Maca Retrátil: 

Confeccionada em duralumínio, instalação longitudinal no salão de atendimento, 
medidas aproximadas: 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura capacidade 
para até 300 Kg (testada com no mínimo 900 Kg), 
altura quando armada: 1.100 mm cabeceira voltada para a cabine, ,com rodas (em 
material resistente, maciças, silenciosas, com freios), com duas barras articuladas 
que permitem baixar e 
levantar a maca, deve ter trava em cada barra que garanta o travamento seguro e 
impedindo o desarme da maca. Deve ter 03 cintos de segurança removíveis. 
Articulação da cabeceira para a 
posição Fowler pelo menos a 45° e suportar nessa posição até 100 Kg. Quando no 
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VALIDADE DA PROPOSTA:  O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (NOVENTA) dias, a 
contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 
8.666/93). 
 
GARANTIA: 12 (DOZE) meses à contar da data do recebimento definitivo, sem limite de km / hora. 

Entrega:  não superior a 90 (noventa) dias corridos contados da data de recebimento da 

Autorização de Fornecimento. 
 

Prazo de pagamento: O pagamento será à vista 
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interior do veiculo a maca deve ficar fixa a sua base, impedindo a movimentação 
em qualquer direção, a base 
deve estar presa no assoalho de maneira que permita o escoamento de líquidos pelo 
piso, na porção voltada para a cabine limitando o deslocamento anterior e lateral, na 
parte dos pés da maca deve ter 
um sistema de trava prendendo a maca quando estiver completamente no veiculo, 
impedindo movimento posterior e lateral, e de fácil destrava para retirada da maca. 
Distribuição do espaço: 
entre os armários e a maca mínimo de 100 mm e da maca para o baú mínimo de 
500 mm, deve acompanhar colchonete de espuma revestido de material 
impermeável, lavável e resistente, sem 
costuras. - Cadeira de Rodas: Dobrável, para adultos, estrutura em alumínio 
reforçado, assento e encosto destacáveis para limpeza, em material resistente e 
impermeável, rodas maciças em 
borracha. Deverá vir no seu compartimento atrás do lado esquerdo da cabine, presa 
por algum 
dispositivo que permita a fácil remoção e mantenha a cadeira firmemente fixa. - 
Maca rígida completa: Deverão acompanhar o veículo, 01 maca rígida nas 
seguintes especificações: confeccionada em material impermeável, lavável, 
resistente, em plástico, não 
dobrável, com cantos e bordas arredondadas, deverá ter orifícios oblongos para 
passagem de cintos e mãos, peso não mais que 7,5 Kg, tamanho aproximado: 1800 
mm x 450 mm, sem monobloco, 
flutuante, radiotransparente, para ser utilizado para crianças e adultos. Deverá ter 
imobilizadores de cabeça (base, blocos e tirantes) em material impermeável e 
resistente e 01 Kit cintos (03 cintos 
identificados com SAMU 192, em nylon, fechos em plástico resistente, 1.60m x 5 
cm) - 02 
Extintores a pó ABC de 6 kg; - 03 cones de sinalização de pista altura entre 700 e 
760 mm, de cor laranja, com faixas refletivas. - 01 Lanterna portátil holofote, 
recarregável, a prova d’água, resistente a choques e quedas, lâmpada de LED. - 01 
Rádio comunicador: instalado no painel da 
cabine, composto de equipamento transceptor UHF com microfone de mão e cabo 
espiralado, antena monopólio vertical. 
2.12 - Design externo: Deve seguir as normativas constantes no manual de 

identidade visual do SAMU, disponível no site do Ministério da Saúde. OBS: O 
padrão dos sinalizadores visuais deverão seguir o padrão SAMU 192. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  


