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ANEXO  I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1– DO OBJETO: 

 

O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE 

MÓVEL DE SAÚDE/ AMBULÂNCIA - TIPO A, a fim de suprir as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará, de acordo com as especificações e 

quantidades contidas neste Termo de Referência 

 
2 – JUSTIFICATIVA: 

2.1- Com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Izabel, no sentido de melhor atender os pacientes deste município que necessitam de transporte 

para atendimento de média e alta complexidade, faz-se necessária a aquisição de uma unidade 

móvel de atendimento, contemplada na emenda parlamentar PROPOSTA Nº 

11745.308000/1180-06, visando assim o pleno desenvolvimentos das atividades desta 

secretaria. 

 
3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO 

COM SEU RESPECTIVO QUANTITATIVO: 

 
O produtos abaixo mencionado será fornecido conforme a necessidade da Secretaria Municipal 

de Saúde de Santa Izabel. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO U.M. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL 

1 
AMBULÂNCIA TIPO A- SIMPLES 
REMOÇÃO 

UNID 1 R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 

ESPECIFICAÇÃO: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMB SIMPLES REMOÇÃO, 

com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão 

de atendimento 2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento 1.540 mm; Motor a Diesel; Equipado 

com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; 

A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 

2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de 

Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 

luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em 

plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente 

na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. 

Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 

2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando 

acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ 

amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de 

ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; 

Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, 

com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, 

possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 
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4 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 

 

4.1 A Contratada é obrigada a fornecer o material, de acordo com os prazos e critérios 

estipulados, seguindo as descrições constantes neste Termo de Referência. 

 

4.2 A Contratada é obrigada a executar, todos os procedimentos com vistas a garantir a 

integridade dos materiais solicitados, sendo que estes somente serão considerados efetivamente 

entregues após conferência e aprovação da Contratante sobre a quantidade e qualidade do 

material, estando o mesmo sujeito em caso de não atendimento das exigências, a ser recusado. 

 

4.3 A Contratada deverá cumprir integralmente suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, assim como o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais que 

incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão-de-obra, 

despesas operacionais e administrativas, transporte, taxas, emolumentos, demais seguros, 

indenizações; todas essas obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA, 

comprometendo-se sob sua responsabilidade, para que forneça com o máximo de competência 

a execução dos serviços requeridos. 

 

5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

 

5.1 O contratante acompanhará toda execução para o cumprimento das especificações técnicas 

contratadas, assim como a qualidade do mesmo. 

 

5.2 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos 

neste Termo de Referência. 

e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e 
aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. 

A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. 

original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e 

desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela 

fábrica um sist. de Ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 

da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. 

Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. 

escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate 

rápido. Acompanham: colchonete. 

Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da 

maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 

3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de 

suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. 

Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta 

resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. 

Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir 

a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para 

acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 

aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; 

Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, 

vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal. 
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5.3 Perfazer os pagamentos junto a Contratada sempre que atendido as determinações 

especificadas no contrato. 

 

6 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS: 

 

6.1 A entrega do objeto observará ao seguinte: 

 

a) Local de entrega: almoxarifado central, sito à Avenida José Amâncio, nº 277, centro, CEP 

68.790-000, Santa Izabel do Pará – PA; 

 

b) Prazo de entrega: até 30 dias após o recebimento da nota de empenho. 

 

c) A empresa vencedora deverá comunicar a data e horário previstos para entrega à SMS-SIP, 

no horário do expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

 

7- FORMA DE PAGAMENTO: 

 

7.1- O pagamento será realizado até o trigésimo dia do mês seguinte ao efetivo fornecimento 

mediante o fornecimento de nota fiscal e recibo pelo fornecedor. 

 

8- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

8.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei 

Orçamentária anual de 2018 na dotação orçamentária apresentada pelo setor de orçamento 

posteriormente. 

 

9. DURAÇÃO DO CONTRATO: 

 

9.1. O contrato terá duração de 12 meses, admitindo-se a prorrogação da vigência nos termos 

da lei. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS CONTRATO: 

 

10.1 A Secretaria Municipal de Saúde deve acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 

decorrente processo por meio de um representante especialmente designado, na forma dos Art. 

67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. RESPONSABILIDADE PELO O TERMO DE REFERENCIA: 

 

O presente "Termo de Referência" foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Izabel do Pará de Santa Izabel, estando em consonância com disposições legais aplicáveis, e a 

necessidade e conveniência deste órgão, e integra o presente processo administrativo. 
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