
ANEXO 2

ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO UNIDADE RESGATE (UR)
PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS MÉDICAS E RESGATE 

DESCRIÇÃO: Veículo para atendimento pré-hospitalar,  Unidade de Resgate, UR tipo II,  com 

motor  de no mínimo 2000cc,  na cor  vermelha,  movido a  diesel,  zero  km,  com porta lateral 

deslizante e portas traseiras, fabricado no máximo a seis meses da data de empenho.

1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1  EMBASAMENTO LEGAL

1.1.1 Esta especificação foi elaborada com base na norma NBR 14.561/00 e Portaria Nr 2048/02 

– Ministério da Saúde, que regulamenta a fabricação de ambulâncias e viaturas de resgate 

no Brasil, adaptada conforme necessidades peculiares do CBMMG.

1.1.2  As  exigências  estabelecidas  na  presente  especificação  prevalecem  sobre  as  normas 

retrocitadas.

1.2  DEFINIÇÃO

1.2.1 A UNIDADE DE RESGATE (UR) do Corpo de Bombeiros se constitui numa viatura de 

emergência tripulada por três bombeiros técnicos em emergências médicas, que atua nos 

acidentes com a múltipla função de efetuar o salvamento, o atendimento de suporte básico 

da vida e o transporte das vítimas a um hospital. Assim, esta unidade deverá estar apta 

para, de forma isolada permitir:

1.2.1.1 Realizar um rápido e seguro deslocamento para o local do acidente ou sinistro em geral;

1.2.1.2 A segurança da tripulação e assistidos no local da ocorrência;

1.2.1.3 Acesso dos bombeiros até onde se encontram as vítimas;

1.2.1.4 Efetuar o salvamento das vítimas;

1.2.1.5 Aplicar o suporte básico de vida ainda no local do acidente ou sinistro;

1.2.1.6 Efetuar a remoção das vítimas com segurança e conforto;

1.2.1.7 Efetuar o transporte de uma vítima grave para um hospital, mantendo o atendimento de 

suporte básico de vida durante o deslocamento. 

1.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.3.1  A viatura  deverá  ser  montada  sobre  monobloco  ou chassi,  com capacidade  de carga 

mínima de 1400 Kg, dotada de motor diesel, atendendo as características e performance 

mínima  detalhadas  nesta  especificação.  A  carroceria  deverá  ser  do  tipo  FURGÃO 

INTEGRAL,  dotada  de  passagem  entre  a  cabine  e  o  compartimento  de  atendimento 

através de um vão de acesso. Suas dimensões e configuração interna deverão permitir a 

acomodação da tripulação, duas vítimas, e todos os equipamentos da viatura, permitindo 

ainda o atendimento às vítimas em seu interior; 



1.3.2  Também  como  forma  de  padronização  desta  especificação  será  utilizada  o  termo: 

EMPRESA VENCEDORA para caracterizar a empresa responsável pela fabricação da UR, 

a qual responderá ao Corpo de Bombeiros por todos os itens da viatura.

2 DO VEÍCULO

2.1  MOTOR

2.1.1  A  Unidade  de  Resgate  deverá  estar  equipada  com  motor  com  no  mínimo  105  CV, 

turbinado,  interculado,  com  torque  mínimo  de  26  kgf.m,  preferencialmente  de  quatro 

cilindros, com o melhor aproveitamento de velocidade final. Motor movido a óleo diesel, 

sendo o reservatório de combustível com capacidade mínima de 70 litros; 

2.1.2 O motor terá gerenciamento eletrônico que atenda os limites de emissões de poluentes 

constantes nas normas brasileiras; 

2.1.3 Deverão ser apresentadas,  na data de apresentação das propostas,  as especificações 

técnicas sobre marca,  modelo,  tipo,  gráfico  com a curva de potência  CV (kW) /  RPM, 

gráfico com a curva de torque (kgf.m) / RPM, cilindrada total, diâmetro do pistão, curso e 

relação de compressão.

2.2  CÂMBIO, EMBREAGEM, TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO

2.2.1 O câmbio e a transmissão poderão ser do tipo mecânico ou automático, com no mínimo 05 

(cinco) marchas à frente e uma a ré, sincronizadas;

2.2.2 A embreagem deve ser de acionamento hidráulico ou mecânico, tipo monodisco;

2.2.3 Tração: dianteira ou traseira;

2.2.4 A suspensão do veículo será original da linha de montagem e deverá necessariamente 

proporcionar comodidade, conforto e segurança para os usuários assistidos e ao bombeiro 

socorrista durante o seu emprego. 

2.3  SISTEMA ELÉTRICO

2.3.1 A bateria do chassi do veículo deverá ser original do fabricante e independente da bateria 

do compartimento de atendimento; 

2.3.2 O alternador  deverá ser  totalmente compatível  com todas as cargas,  a  serem ligadas 

simultaneamente.

2.4 SISTEMA DE FREIOS

Os freios devem ser do tipo hidráulico servo assistido com duplo circuito a disco nas 

quatro  rodas,  com  sistema  antiblocante  (ABS)  e  distribuição  eletrônica  ou  mecânica  de 

frenagem.

2.5 SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO

Deverá possuir sistema de controle de tração.



2.6 SISTEMA DE DIREÇÃO

A direção deverá ser hidráulica.

2.7 RODAS E PNEUS

Os pneus deverão ser radiais nas medidas indicadas pelo fabricante do veículo.

As rodas deverão ser em aço estampado.

2.8 PESO E CAPACIDADE DE CARGA

Peso bruto total (PBT) máximo de 3.500, capacidade de carga útil mínima de 1400 kg.

2.9 RODAGEM

Rodagem simples no eixo traseiro.

2.10 DIMENSÕES:

Distância entre eixos Entre 3.200 mm e 3.750 mm
Comprimento total (máximo) 5.800 mm
Largura (mínima) 1.900 mm
Altura Entre 2.480 mm e 2.650 mm
Volume do compartimento de carga (mínimo) 10 m³

2.11 CABINE

2.11.1 Deverá ter  tamanho suficiente para acomodar 1 (um) motorista e 1 (um) auxiliar,  ser 

original  do  fabricante  do  veículo,  organizada  e  projetada  com  os  equipamentos  e 

acessórios especificados para dar mais segurança e facilitar as operações; 

2.11.2 Deverá atender a NBR 14561/2000 nos itens 5.8 e 5.12 e seus sub-itens;

2.11.3 Deverá ter instalados e fornecidos, no mínimo, originais de fábrica os dispositivos

abaixo descritos:

2.11.3.1 Protetores de sol duplos;

2.11.3.2 Descanso para os braços instalados em cada porta lateral;

2.11.3.3 Ventilação do compartimento, excetuando janelas;

2.11.3.4 Marcador do nível de combustível;

2.11.3.5 Luz indicativa de pressão de óleo;

2.11.3.6 Medidor de temperatura do motor;

2.11.3.7 Velocímetro com odômetro total e parcial (em Km);

2.11.3.8 Cintos de segurança originais do fabricante;

2.11.3.9 Dois espelhos retrovisores externos compatíveis com o compartimento traseiro, com 

espelho plano/convexo;

2.11.3.10 Pára-brisa de vidro laminado ou superior;

2.11.3.11 Calhas, na cor fumê, nas portas em cima do vidro para proteção de chuva;



2.11.3.12 Acionador da buzina;

2.11.3.13 Tomada 12 Volts padrão veicular (semelhante acendedor de cigarros);

2.11.3.14 Tacômetro;

2.11.3.15 Ar condicionado;

2.11.3.16 Faróis de neblina e Faróis de milha;

2.11.3.17 Extintor de incêndio ABC;

2.11.3.18 Tacógrafo.

2.11.3.19 Os acentos do motorista e do auxiliar situado na cabine deverão ser na cor cinza e os 

do salão de atendimento e transporte às vítimas deverão ser na cor azul;

.

2.11.4 Especiais a serem instalados:

2.11.4.1 Console para dispositivos elétricos constantes nesta especificação;

2.11.4.2 Luz de leitura;

2.11.4.3 Predisposição para instalação de rádio transceptor VHF FM, com tomada elétrica com 

saída de 12 Volts;

2.11.4.4 Três tomadas elétricas com saída de 12 Volts, sendo duas instaladas próximas aos 

retrovisores externos do veículo e outra na parte traseira, com capacidade de carga 

para ligação de farol de manejo;

2.11.4.5 Farol de manejo com lâmpada de no mínimo 55w e extensão de 15 metros;

2.11.4.6 Luminária flexível. Esta deverá ser instalada sobre o painel da viatura, no console ou no 

teto, para leitura interna, com haste flexível e permanente em toda sua extensão, de 

perfil  baixo  e  desenho  delgado,  para  iluminação  de  uma  área  concentrada,  com 

lâmpada halógena ou led que permita fácil  leitura e escrita à noite, com a chave de 

ligação na base.

2.12 PAINEL CENTRAL DE CONTROLE DO MOTORISTA

2.12.1  Deverá  estar  situado  na  cabine,  num console  que  permita  sua  operação  através  do 

motorista ou pelo comandante da guarnição;

2.12.2  Seu  acabamento  deverá  ser  de  primeira  qualidade  e  em  perfeita  harmonia  com  a 

decoração do padrão de acabamento interior da viatura;

2.12.3 Deverá constar de chaves de controle e luzes de advertência, conforme descriminado 

abaixo:

2.12.3.1 Botão independente para sirene;

2.12.3.2 Chave mestra para ativar o compartimento da UR;

2.12.3.3 Luzes no painel do veículo de indicação de abertura para todas as portas;

2.12.3.4 Chaves de acionamento dos sistemas luminosos de emergência;

2.12.3.5 Luz de indicação do funcionamento do painel;

2.12.3.6 Voltímetro e amperímetro indicador de carga do sistema elétrico; 



2.12.3.7  Circuito  isolador  e  controlador  de  cargas,  de  modo  que  acione  um alarme  sonoro 

avisando sobre bateria baixa;

2.12.3.8 Chaves de controle das luzes de cena laterais.

2.13 PÁRA-CHOQUES E ESTRIBO.

2.13.1  O  pára-choque  traseiro  da  UR  deverá  ter  uma  plataforma  de  acesso  (estribo),  em 

alumínio xadrez ou material antiderrapante de melhor qualidade comprovada de 2,6 mm 

de espessura mínima;

2.13.2 O estribo deverá suportar um peso mínimo de 250kg sem apresentar nenhum tipo de 

deformação plástica.

2.14 DIVISÃO DA CABINE E COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

A divisão da cabine deverá permitir a passagem de um socorrista do compartimento de 

atendimento para a cabine e vice-versa, tendo um acabamento adequado e compatível com as 

cores internas, fechamento das bordas de forma estética e sem quinas vivas ou saliências que 

possam a vir a comprometer a segurança dos operadores.

A transformação da cabine não deverá limitar o ajuste normal original do banco do 

motorista.

3 COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

3.1 DIMENSÕES BÁSICAS.

3.1.1 Comprimento mínimo: 3200  (3020) mm;

3.1.2 Largura mínima: 1700 mm;

3.1.3 Altura mínima: 1800 mm (útil após a adaptação).

3.2 ANGULO DE ENTRADA E SAÍDA

A UR, quando totalmente carregada, não poderá ter ângulo de entrada inferior a 18º e de 

saída menor que 15º.

3.3 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO NO COMPARTIMENTO

3.3.1  A  configuração  interna  do  compartimento  de  atendimento  deverá  obedecer  às 

características ergonômicas que possibilitem o trabalho ao qual se destina;

3.3.2 Deverá ser previsto um assento equipado com cinto de segurança, encosto, apoio para 

cabeça estofado,  ajustável  com 46 cm de largura  e  com altura nivelada  com a maca 

articulável quando na posição de repouso, apoio de braço escamoteável e almofadado, 

para ser utilizado por um bombeiro socorrista;

3.3.3 O assento não deverá ter profundidade menor que 46 cm, medida na parte superior da 

almofada, ser ergonômico e com padrão de acabamento similar ao do fabricante;



3.3.4  O assento  do  bombeiro  socorrista  deverá  ser  giratório,  permitindo  assistência  junto  à 

cabeça da suposta vítima, devendo possuir revestimento impermeável de acordo com item 

2.10.3.19 desta especificação;

3.3.5 Não poderá haver cantos vivos, superfícies pontiagudas ou outros obstáculos que possam 

causar ferimentos ou impeçam o trabalho dos socorristas no interior do compartimento, 

principalmente com a viatura em movimento;  

3.3.6 A cadeira,  o banco com os três assentos devem possuir  revestimento impermeável de 

acordo com item 2.10.3.19,  bem como seus cintos de segurança  deverão obedecer  a 

Resolução do CONTRAN nº 14/98 e 48/98 e atenderem perfeitamente a segurança para 

seu uso destinado.

3.4 SEGURANÇA ESTRUTURAL DO COMPARTIMENTO

3.4.1  O  compartimento  de  atendimento  da  UR  deverá  ser  projetado  de  modo  que  tenha 

resistência suficiente para suportar todo peso da viatura carregada, sem soltura de uniões 

ou deformação permanente do arco do teto ou das portas de acesso;

3.4.2 O assoalho, revestimentos internos, painéis externos e outros reforços não poderão se 

desprender durante o emprego usual do veículo;

3.4.3  A  empresa  fabricante  do  veículo,  bem  como  a  responsável  pela  sua  transformação 

deverão possuir o certificado descrito no item 8.3 desta especificação; 

3.4.4 Os compartimentos  deverão atender  o item 6.3.3  da NBR 14561:2000,  principalmente 

quanto à segurança e resistência a que se destina a viatura de Resgate.

3.5 CARACTERÍSTICAS INTERNAS

3.5.1 As partes do compartimento de atendimento da UNIDADE DE RESGATE deverão ser 

fixadas através de dispositivos anti-oxidantes e reforçados para evitar que se soltem;

3.5.2 Gabinetes, bancos, divisões, suportes dos cilindros de oxigênio, pega-mãos e suportes das 

macas deverão ser fixados em chapas metálicas perfuradas ou armações soldadas na 

estrutura do compartimento;

3.5.3 Estes componentes deverão ser fixados de maneira firme, absolutamente resistentes à 

vibração;

3.5.4 Toda estrutura, inclusive as junções com a cabine deverão ser a prova de água; 

3.5.5 Externamente deverão ser previstas calhas e pontos de drenagem, inclusive nas portas e 

gavetas;

3.5.6 Deverá ser instalado em toda extensão do interior do compartimento de atendimento um 

balaústre, longitudinalmente na viatura, devidamente fixado no centro do teto do veículo, 

confeccionado em duralumínio, revestido por material sintético, impermeável resistente à 

abrasão;



3.5.7 Os compartimentos  deverão atender  o item 6.3.3  da NBR 14561:2000,  principalmente 

quanto  à segurança e resistência  a  que se destinam na viatura  de Resgate, devendo 

atender a NBR 14561/2000 no item 5.12 e seus sub-itens.

3.6 PORTAS

3.6.1 O compartimento de atendimento deverá ter duas portas de acesso traseiras, de folha 

dupla, com janelas corrediças, de acordo com o design da carroceria;

3.6.2 Os painéis internos deverão ser impermeáveis, com material durável e lavável;

3.6.3  As  portas  terão  a  espessura  compatível  com  as  paredes  do  compartimento  e  serão 

projetadas para fácil abertura, com ângulo de 90 ou 270 graus, possuindo um sistema de 

fixação da porta aberta;

3.6.4 Deverão possuir ainda uma porta lateral dianteira direita do tipo corrediça, para acesso ao 

compartimento  de  atendimento,  com  janela  construída  em  duralumínio,  borracha  de 

vedação e vidros deslizantes que permitam a visão de dentro para fora, dificultando a visão 

de fora para dentro.

3.6.5 Lanternas vermelhas de advertência deverão ser instaladas na superfície interna de cada 

porta,  de  forma embutida,  (exceto  a  lateral  corrediça),  posicionadas  de  tal  modo  que 

proporcionem visibilidade máxima quando as portas se encontrarem totalmente abertas. 

3.7 FECHOS DAS PORTAS, DOBRADIÇAS E FERRAGENS.

3.7.1 As maçanetas externas e internas das portas e dobradiças,  assim como o sistema de 

fecho, deverão ser originais do veículo a ser transformado. 

3.7.2 Quando as portas estiverem abertas, as dobradiças,  os fechos e as travas destas não 

deverão obstruir a área de acesso;

3.7.3 Todas as portas deverão ter dispositivos para evitar que ocorra a abertura ou fechamento 

acidentalmente,  devendo  possuir  puxadores  na parte  interna  de cada  uma das portas 

traseiras para permitir sua abertura e fechamento por dentro;

3.7.4  As  portas  traseiras  deverão  possuir  também  batentes  com  fixadores  de  borracha, 

magnéticos ou outro tipo que as mantenham abertas, quando necessário;

3.7.5 Todas as fechaduras das portas do compartimento de atendimento, da cabine e ignição 

deverão ser idênticas, acompanhadas de chave reserva.

3.8  ASSOALHO

Deverá ser confeccionado de acordo com o contido no item 5.9.10 da NBR 14.561/00.

3.8.1 REVESTIMENTO DO ASSOALHO

3.8.1.1 Deverá ser confeccionado de acordo com o contido no item 5.9.11 da NBR 14.561/00, 

sendo a coloração na cor azul.



3.8.1.2 Será revestido de forma que não haja quinas vivas, nem junções ou emendas entre 

rodapé e piso, devendo formar um único conjunto, com cantos abaulados, objetivando 

evitar acúmulo de resíduos.  

3.9 JANELAS

3.9.1 O compartimento de atendimento contará com pelo menos três janelas (mínimo de 50 cm x 

35  cm,  medidos  na  parte  interna),  de  acordo  com  o  “design”  do  veículo,  fixadas  no 

compartimento com esquadrias de alumínio resistentes, devendo ser divididas em duas 

partes com a possibilidade de abertura de apenas um dos lados do vidro.  

3.9.2 O envidraçamento deve atender as normas de segurança em vigor;

3.9.3  Cada  janela  deverá  possuir  uma  tela  para  impedir  a  entrada  de  insetos  e  permitir 

ventilação; 

3.9.5 Os vidros deverão ser temperados, jateados,  serigrafados ou pintados,  com três listras 

transparentes de 10 mm intercaladas e centralizadas, e terão coeficiente de segurança de 

acordo com as normas brasileiras a respeito; 

3.9.6  Os vidros traseiros deverão possuir a pintura da cruz da vida sem o bastão e a serpente.

3.10 ISOLAMENTO

3.10.1  Todo  compartimento  de  atendimento  deverá  estar  isolado  para  possibilitar  melhor 

desempenho  dos  sistemas  ambientais  e  também  para  evitar  que  ruídos  externos  e 

vapores tóxicos penetrem ao interior da viatura;

3.10.2  O  isolamento  deverá  ser  confeccionado  com  material  que  evite  a  proliferação  de 

microorganismos nocivos, não tóxico e não higroscópico;

3.10.3 Deverá ser fornecido certificação de órgão homologado pelo INMETRO do cumprimento 

das características acima citadas.

3.11 SUPERFÍCIES INTERNAS

3.11.1 O interior do compartimento de atendimento deverá estar isento de cantos vivos, devendo 

os acabamentos que possam vir a possibilitar perigo às pessoas estarem almofadados;

 3.11.2 O acabamento, incluindo também o interior do armário de armazenamento, deverá ser 

construído com material liso, impermeável, resistente à água, sabão, desinfetantes e não 

propagador de fogo;

3.11.3  Os  painéis  deverão  ser  instalados  de  maneira  que  não  ocorra  flexão,  deflexão, 

empenamento ou vibração destes. 

3.12 ARMÁRIOS E GAVETAS PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.12.1  Todos  os  equipamentos  para  atendimento  das  vítimas  deverão  estar  devidamente 

acondicionados em armários internos e gavetas de fácil acesso;



3.12.2 Os armários e as gavetas deverão ser construídos de forma a manter fixos todo o seu 

conteúdo e permitir uma rápida remoção para emprego;

3.12.3 No seu interior  deverão estar  acondicionados os itens de equipamentos  descritos no 

anexo único desta especificação, devendo ser desenvolvido pelo fabricante, um sistema 

de fixação e armazenagem para cada um dos itens solicitados;

3.12.4  As  dobradiças  e  fechaduras  deverão  ser  confeccionadas  de  material  resistente  e  as 

vedações  serão  em  borrachas  nitrílicas  do  tipo  compressão  com  sobreposição, 

impedindo a entrada de gases, poeira, água e ar;

3.12.5 Deverá ser dimensionado um armário no espaço vago no teto entre a cabine do motorista 

e o compartimento traseiro, de modo que acondicione o tracionador de fêmur;

3.12.6 Os compartimentos deverão atender o item 6.3.3 da NBR 14561:2000, principalmente 

quanto à segurança e resistência a que se destinam as viatura de Resgate.

3.13 CARACTERÍSTICAS DOS ARMÁRIOS E DAS GAVETAS

3.13.1  Os  armários  e  gavetas  do  compartimento  deverão  ser  de  fácil  acesso,  porém,  não 

poderão abrir involuntariamente com a viatura em movimento;

3.13.2  As prateleiras  internas dos armários  deverão ser  ajustáveis  e as  portas  deverão ser 

deslizantes  sobre  canaletas  flocadas  e  montadas  em  esquadrias  de  alumínio, 

confeccionadas com materiais transparentes que permitam a visualização de todos os 

equipamentos e/ou materiais ali dispostos, com espessura mínima de 4,5mm, equipadas 

ainda com dispositivo de fixação e travamento, além de permitirem sua remoção. Estes 

itens deverão estar bem firmes, de modo que não fiquem vibrando e fazendo barulho 

quando da movimentação da viatura, principalmente em estrada de severidade média, 

como de paralelepípedo e pedra;

3.13.2  A  fim  de  evitar  ferimentos  em  caso  de  acidente,  todos  os  armários  deverão  ser 

firmemente presos na estrutura da carroceria e suas extremidades não poderão possuir 

cantos vivos, devendo ainda possuir uma moldura ou esquadria de alumínio para melhor 

acabamento;

3.13.3 Na lateral traseira, lado direito, interior do núcleo de atendimento, deverá existir um banco 

tipo baú com assento de profundidade mínima de 45 cm, comprimento mínimo de 180 

cm, alinhado com a maca articulável,  dispondo de três cintos abdominais  e apoio de 

cabeça, possuindo revestimento impermeável e em material de alta resistência, contendo 

em  seu  interior,  divisórias  para  acondicionamento  de  bolsa  e  recipiente  de  material 

descartável (lixeira); 

3.13.4  Deverá atender o item 5.10.3 da NBR 14561/2000.

3.14 SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Deverá possuir o sistema de ventilação forçada com tomada de ar frontal e sistema de 

exaustão com no mínimo dois exaustores de excelente qualidade, na parte superior traseira do 



veículo, os exaustores devem ser a prova de vazamento conforme teste de chuveiro constante 

no item 7.4 desta especificação. A marca do objeto deverá ser reconhecida no mercado nacional 

e  ter  aprovação  por  órgão  homologado  pelo  INMETRO  ou  certificação  internacionalmente 

reconhecida.

Os sistemas de ambiente deverão atender a NBR 14561/2000 no item 5.12 e seus 

subitens.

 3.15 ISOLAMENTO ACÚSTICO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

Dentro do compartimento de atendimento o nível de ruídos não poderá exceder a 80 db, 

com os sistemas de sinalização acústica acionados.  A empresa vencedora providenciará um 

certificado de conformidade com item 5.12.8 da NBR 14.561/00 ou executará teste no ato da 

entrega através de decibelímetro aferido, comprovando tal isolamento. 

3.16 GAVETA DA BATERIA

             3.16.1 Deverá ser previsto na carroceria, um compartimento para acondicionamento da bateria 

secundária,  com porta em chapa lisa  de alumínio  de 2,6 mm de espessura fixada à 

estrutura com dobradiças corrediças em aço inoxidável em toda extensão da porta, com 

ângulo de abertura mínimo de 105º (cento e cinco graus). Tal bateria deverá ser disposta 

sobre uma estrutura de material resistente não oxidante, de forma a facilitar sua remoção, 

manutenção, substituição ou manutenção; 

3.16.2 Possuir lâmpada com grade protetora, com acendimento quando da abertura da porta do 

compartimento.

3.16.3 A bateria  do veículo será original  da linha de montagem. Já a bateria  secundária ou 

auxiliar  será  de  baixa  manutenção,  do  tipo  ciclo  profundo,  totalmente  isolada  e 

independente da bateria principal. Ambas deverão possuir fácil acesso para retirada ou 

colocação.

 4 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE OXIGÊNIO E SUCÇÃO

4.1 FORNECIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS 

Os materiais e equipamentos descritos no anexo “A” desta especificação destinam-se tão 

somente para efeito de cálculo dos compartimentos, bem como distribuição de carga na viatura. 

4.2 ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

4.2.1  Todos  os  equipamentos  que  integram  a  UNIDADE  DE  RESGATE  deverão  estar 

devidamente acondicionados, de forma que não haja risco de queda ou avaria durante o 

deslocamento da viatura em terrenos irregulares ou em velocidade;

4.2.2 Deverá haver um reforço dos suportes, gavetas, portas, prendedores, presilhas, trincos e 

outros sistemas de fixação;



4.2.3  Todos  os  itens  deverão  ter  seu  acondicionamento  previsto  e  estar  devidamente 

identificados por etiquetas de metal ou plástico em letra legível na língua Portuguesa;

4.2.4 As portas de acesso ao compartimento de atendimento, os equipamentos e as gavetas 

deverão ser numeradas e identificadas.

4.3  EQUIPAMENTOS  OBRIGATÓRIOS  QUE  DEVERÃO  SER  FORNECIDOS  PELA 

CONTRATADA JUNTAMENTE COM O VEÍCULO:

4.3.1 MACAS

4.3.1.1 Deve ser retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio;

4.3.1.2 Deve ser instalada longitudinalmente no salão de atendimento, com no mínimo 1.800 mm 

de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo, pés dobráveis, sistema 

escamoteável; 

4.3.1.3 Deve ser provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com 

pneus de borracha maciça e sistema de freios; 

4.3.1.4  Deve  ser  projetada  de  forma  a  permitir  a  rápida  retirada  e  inserção  da  vítima  no 

compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés dotado de 

trava  acionada  pelo  operador  e  retraído  pelo  próprio  impulso  da  maca  para  dentro, 

expansão e travamento automático para fora do compartimento, podendo ser manuseada 

por apenas uma pessoa;

4.3.1.5 Deve dispor  de três  cintos  de segurança fixos à  mesma (região do tórax,  quadril  e 

joelho),  equipados com travas rápidas,  que permitam perfeita segurança e desengate 

rápido, sem riscos para a vítima; As travas deverão ser em aço ou duralumínio.

4.3.1.6 Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus;

4.3.1.7 Deve ter seu amparo lateral próximo ao braço da vitima e o amparo próximo aos pés 

deverá ser móvel, com travas, de modo que possa rebaixá-los quando necessário;

4.3.1.8 A UNIDADE DE RESGATE deverá contar também com uma maca estilo cadeira/maca 

combinada  (FERNO  modelo  Combination  Stretcher/Chair  Model  107  ou  similar), 

equipada com rodas a fim de permitir que um paciente seja transportado através de 

escadas e outras áreas estreitas ou equivalentes, devendo a maca possuir um suporte 

para acondicioná-la devidamente; 

4.3.1.9 As macas deverão estar  em conformidade com as dimensões do compartimento de 

atendimento, possuir tirantes de fixação e contar com suportes reforçados para mantê-

las presas à carroceria;

4.3.1.10 A maca de rodas deverá incluir puxadores nas duas extremidades e será acompanhada 

de um colchão  adequado,  revestido  com vinil,  tecido  de  nylon  ou outro  tecido não 

poroso para evitar que o contato líquidos impossibilite seu uso.

4.3.2 CINTOS DE SEGURANÇA E TIRANTES



4.3.2.1 Todos os assentos deverão possuir cintos de segurança atendendo as normas do Código 

de Trânsito Brasileiro; 

4.3.2.2  A maca de rodas e a maca conversível deverão ser providas de pelo menos três tipos de 

tirantes  (correias  de  fixação  tórax,  quadril  e  joelho)  a  fim  de  evitar  deslocamento 

longitudinal ou transversal da vítima durante o transporte;

4.3.2.3 Os tirantes deverão ter uma largura mínima de 5 cm, de nylon e facilmente removíveis 

para limpeza. Deverão ser formados por um conjunto de duas peças com fivelas de 

abertura rápida. As travas dos tirantes deverão ser em aço ou duralumínio.

4.3.3 SUPORTE PARA RECIPIENTES DE FLUIDO INTRAVENOSO

4.3.3.1 Deverão ser fornecidos prendedores de teto para recipientes de fluido intravenoso com 

correia tipo velcro para prender e controlar frascos de soro fisiológico;

4.3.3.2 Deverão ser dispostos em local de fácil atendimento de duas vítimas (balaustre no teto 

mais dois suportes móveis de soro). 

4.3.4 SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO

4.3.4.1 A UNIDADE DE RESGATE deverá ser dotada de um conjunto de equipamentos para 

oxigenoterapia, integrando os equipamentos básicos para a viatura;

4.3.4.2 O sistema de oxigênio medicinal deverá possuir no mínimo 02 (dois) cilindros de 16 litros;

4.3.4.3 Os controles do cilindro deverão ser acessíveis pela parte interna do compartimento de 

atendimento;

4.3.4.4 Um manômetro de pressão ou dispositivo equivalente do cilindro deverá ser visível do 

assento interno do socorrista;

4.3.4.5  O  cilindro  de  oxigênio  deverá  ser  acessível  para  troca  pela  parte  interna  do 

compartimento através de uma porta vedada hermeticamente;

4.3.4.6 O box de armazenamento do cilindro deverá ter o sistema de exaustão do gás voltado 

para a parte externa do veículo, o qual deverá ser protegido contra entrada de umidade, 

insetos e pós;

4.3.4.7 Cilindro deverá ser de engate rápido, caso seja de outra forma deverá ser fornecido os 

equipamentos necessários para efetuar a troca dos cilindros;

4.3.4.8  Todos  os  outros  equipamentos  exigidos  para  o  sistema  de  oxigênio  deverão  ser 

instalados, incluindo: um regulador de pressão pré-ajustado numa pressão na linha de 50 

PSI,  com tubulação  não-ferrosa,  eletricamente  condutiva  e  mangueira  aprovada  para 

oxigênio medicinal na proporção de fluxo especificada; 

4.3.4.9 A tubulação de oxigênio deverá ser embutida e não exposta aos elementos, além de ser 

fixada com segurança para evitar danos à mesma, devendo ser facilmente acessível para 

inspeção e substituição;

4.3.4.10 A saída do oxigênio deverá se localizar a aproximadamente 90 cm do centro da posição 

da cabeça de maca quando em posição recostada.  Uma das saídas deverá ter  um 



medidor  de  fluxo  e  umidificador.  A  segunda  saída  de  oxigênio  será  usada  para 

desconexão  rápida  dos  dispositivos  plugados;  não  requer  umidificação.  As  saídas 

deverão  ser  marcadas  e  identificadas  adequadamente  e  não  interferir  no  sistema 

elétrico  de  sucção.  Todo  o  sistema  deverá  ser  testado  previamente  e  não  poderá 

possuir vazamentos; 

4.3.4.11 Deverão ser fornecidos manuais de instrução em português, de manutenção e peças 

que deverão ser anexados aos demais manuais da UNIDADE DE RESGATE.  Cada 

dispositivo deverá ter cor verde, padrão de equipamentos de oxigênio e ser aprovado 

para uso de acordo com normas em vigor no Brasil; 

4.3.4.12  O  regulador  de  oxigênio  e  o  medidor  de  fluxo  deverão  ser  identificados 

permanentemente com o nome do fabricante, modelo, número, condições de calibração 

e marcações específicas, incluindo informações sobre advertências/cuidados no idioma 

português;

4.3.4.13 O cilindro do sistema fixo de oxigênio deve ser posicionado no sentido vertical, de forma 

a equalizar a distribuição de carga da viatura, assim como seu centro de gravidade, 

instalado no box construído na lateral esquerda do veículo, próximo à divisória entre a 

cabine e o compartimento do paciente. 

4. 3.5 UNIDADE PORTÁTIL DE OXIGÊNIO.

4.3.5.1  Deverá  ser  fornecida  uma  unidade  portátil  de  oxigênio  de  0,5m3,  (cilindro  tamanho 

pequeno), de duralumínio, com regulador de reforço manômetro, entradas duplas de 50 

PSI, medidor de fluxo do tipo regulador/mostrador, compatível com a válvula tipo “Yoki”, 

compatível com o sistema de recarga brasileiro, manômetro, mangueiras e máscaras 

faciais de fluxo unidirecional com reservatório, sem umidificador;  

4.3.5.2 A unidade portátil de oxigênio deverá vir acondicionada numa mochila costal de cordura, 

acolchoada,  na cor  laranja,  confeccionada  com costuras  altamente  resistentes,  com 

dois tirantes de ombro de ajuste rápido e um tirante torácico. A mochila deverá permitir 

o fácil  acesso ao manômetro e fluxômetro, o qual deve permitir  a liberação de pelo 

menos 15 litros de oxigênio por minuto, graduados em intervalos de 1 litro por minuto.

4.3.5.3  O  sistema  deverá  permitir  ao  socorrista  que  tiver  transportando  a  mochila  fornecer 

oxigênio pela máscara facial  a um paciente que esteja sendo transportado na maca 

escamoteável posicionada no solo.  

4.3.5.4  A mochila deverá ter 03 compartimentos internos destinados ao acondicionamento de a) 

03 máscaras faciais de fluxo unidirecional com reservatório, b) um jogo de cânula de 

guedel de 06 tamanhos e c) 02 abridores de mandíbula.

4.3.5.5 Na parte posterior externa da mochila deverá vir  bordada a “estrela da vida” de pelo 

menos 20 cm de diâmetro com a inscrição “RESGATE” na cor azul, em sua base.

4.3.5.6 Além do cilindro acondicionado na mochila acima citada, deverá vir outro reserva, nas 

mesmas especificações.



4.3.5.7  A  mochila  com um  cilindro  no  seu  interior  deverá  ser  acondicionada  no  interior  do 

compartimento  de  atendimento,  de  forma  segura,  de  fácil  acesso,  soltura  rápida  e 

protegida contra sujeira e impactos.

4.3.6  VÁLVULA  ATIVADA  PELO  OXIGÊNIO  E  DISPARADA  MANUALMENTE 

(RESSUSCITADOR)

Deverá  ser  fornecida  uma  válvula  ativada  pelo  oxigênio  e  disparada  manualmente 

(ressuscitador).  Este dispositivo deverá ter  uma máscara facial  transparente,  que poderá ser 

conectada  rapidamente  no  sistema fixo  de  oxigênio  ou  no  sistema portátil.  Este  dispositivo 

deverá fornecer oxigênio para vítimas com dificuldade ou parada respiratória numa taxa mínima 

de 85% de oxigênio. Deverá estar equipado com uma válvula de segurança que tenha a soltura 

de pressão ajustada em 60 cm de coluna d’água para adultos.

4.3.7 ASPIRADOR DE FLUIDOS CORPORAIS

4.3.7.1 A UNIDADE DE RESGATE deverá contar com um aspirador elétrico portátil para fluidos 

corporais. O aspirador deverá ser fixado por meio de dispositivo de fácil liberação, e de 

forma segura, no compartimento de atendimento. O aspirador deverá ter certificado de 

aprovação de órgão homologado pelo INMETRO ou aprovação por Certificado Europeu 

(CE);

4.3.7.2 Deverá ser fixado sobre a bancada situada na sua lateral esquerda do compartimento, 

próximo à cabeça do paciente da maca central; 

4.3.7.3 A bomba de sucção deverá localizar-se numa área acessível, mas isolada contra sons e 

vibrações do compartimento de atendimento e funcionar na voltagem 12 V e/ou 110 V; 

4.3.7.4 Todos os componentes elétricos,  de pressão ou vácuo e  outras linhas  e acessórios 

deverão ser firmemente montados e ter fácil acesso;

4.3.7.5 O sistema de aspiração elétrico deverá produzir um fluxo de ar de pelo menos 20 litros 

por minuto e atingir um mínimo de 300 mm Hg de vácuo dentro de quatro segundos após 

o fechamento do tubo de sucção. Um controle de vácuo e uma válvula de desligamento, 

ou combinação dos mesmos, deverão ser previstos para ajustar os níveis de vácuo e 

desligar  a  aspiração  instantaneamente.  A  garrafa  ou  bolsa  de  coleta  deverá  ser 

resistente, transparente e ter uma capacidade mínima de 500 ml. 

4.3.7.6 Juntamente com o aspirador elétrico deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

4.3.7.6.1 Uma garrafa para contenção dos fluidos aspirados; 

4.3.7.6.2 Três (03) cânulas não metálicas de sucção faringeal semi-rígida, com controle pelo 

polegar;

4.3.7.6.3 Três (03) cânulas metálicas de sucção faringeal, com controle pelo polegar; 

4.3.7.6.4 Tubo de sucção transparente ou translúcido de 6,35mm no mínimo, não dobrável, o 

qual não deverá flambar nem colabar sob grande pressão;



4.3.7.6.5  Deverá  ser  fornecido  um  manual  de  operação  do  aspirador  elétrico  na  língua 

portuguesa, que contenha instruções claramente ilustradas sobre operação, limpeza, 

montagem/desmontagem, descontaminação, solução de problemas, lista de peças e 

assistência técnica.

4.3.8 OUTROS EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO VIR COM A VIATURA

4.3.8.1 Um (01) extintor de incêndio de pó ABC de 06 kg;

4.3.8.2 Quatro  (04)  cones sinaleiros  escamoteáveis  reflexivos,  com adesivo  reflexivo  na cor 

amarela,  na base,  horizontalmente,  com a inscrição “BOMBEIROS”altura mínima de 

75cm, diâmetro de base mínimo de 30cm e base quadrada com lado mínimo de 40cm.

4.4 DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTO

4.4.1 Deverão ser apresentados juntamente com o projeto da viatura:

4.4.2 Desenho com “layout" da distribuição dos materiais e equipamentos;

4.4.3 Planilha do cálculo da distribuição de cargas;

4.4.4 Estes dados deverão estar em mídia digital e por escrito, sendo enviado duas cópias ao 

CBMMG, uma ao CSM, para arquivar  no processo de compra e outra  a DAL 1,  para 

arquivar junto a pasta de especificações;

4.4.5 Todos os equipamentos deverão estar com adesivos contendo o número de prefixo da 

viatura. Os adesivos deverão ser duráveis,  resistente a água, álcool,  acetona, cloro ou 

qualquer outro líquido que é utilizado na limpeza das viaturas de resgate.

 

5  SISTEMA ELÉTRICO

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

5.1.1 O sistema elétrico da UNIDADE DE RESGATE deverá conter o seguinte:

5.1.1.1  Uma bateria  secundária,  independente,  de 12V,  de  baixa  manutenção,  do tipo  ciclo 

profundo,  com  capacidade  mínima  de  88  Ah,  para  consumo  do  compartimento  de 

atendimento. 

5.1.1.2 Chave para ativação da bateria independente com posição de desligamento;

5.1.1.3 Quadro de inspeção e manutenção do sistema elétrico;

5.1.1.4 Sistema de disjuntores siemens ou equivalente;

5.1.1.5 Dois painéis de controle para os sistemas elétricos, sendo um central na cabine e outro 

secundário no compartimento de atendimento;

5.1.1.6 Sistema de tomadas internas 110V CA via captação externa e via inversor e 12V CC;

5.1.1.7 Sistemas sinalização e iluminação interna e externa;

5.1.1.8 Fiação especial com codificação dos fios;

5.1.1.9  Inversor  com  capacidade  mínima  de  750  w  rms,  compatível  com  a  potência  total 

instalada no veículo; 



5.1.1.10 Tomada de captação externa com cabo de 20 metros;

5.1.1.11 Duas tomadas de 12 volts no balcão;

5.1.1.12 Três tomadas de 110 V. via inversor;

5.1.1.13 Três tomadas de 110 V. via captação externa;

5.1.1.14 Dispositivo para alimentação externa com carregador condicionador de bateria; 

5.1.1.15 Fiação especial com codificação dos fios;

5.1.1.16 Dispositivo controlador e isolador de cargas da cabine e do compartimento do paciente;

5.1.1.17 Capacidade do alternador totalmente compatível com todas as cargas a serem ligadas 

simultaneamente;

5.1.1.18 Deverá ser fornecido por escrito e em mídia digital para o CSM e a DAL 1 do CBMMG 

todo o esquema do sistema elétrico.

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.2.1 O sistema elétrico da UNIDADE DE RESGATE deverá estar dimensionado para o emprego 

simultâneo de todos os itens aqui especificados, quer com a viatura em movimento ou não, 

sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores;

5.2.2  Todos  os  componentes  do  sistema elétrico  e  fiação  devem ser  facilmente  acessíveis 

através de quadro de inspeção, pelo qual se possa realizar verificações e manutenções, 

devendo as chaves, dispositivos indicadores e controles estar localizados e instalados de 

maneira a facilitar a remoção e manutenção;

5.2.3 Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas devem 

ser à prova de corrosão e de intempéries;

5.2.4 O sistema elétrico deve incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação 

eletromagnética  e  a  conseqüente  interferência  em  rádios  e  outros  equipamentos 

eletrônicos;

5.2.5 O sistema também deve estar preparado para que eventuais cargas elétricas superiores à 

sua capacidade não provoquem falhas no alternador e baterias;

5.2.6 Na cabine do motorista deverá ser prevista uma chave geral de desconexão elétrica.

5.3 INDICADORES DE ALERTA

5.3.1 O sistema elétrico deve incluir um conjunto de luzes de alerta localizado no painel central 

do compartimento do motorista. O conjunto deve ter luzes indicadoras para o seguinte:

5.3.2  Portas de entrada do compartimento de atendimento abertas;

5.3.3 Indicador luminoso de que a bateria secundária esteja ligada pela chave geral;

5.3.4 As luzes de “porta aberta” devem ser vermelhas, piscar e ter em torno de 1,2 cm. A luz de 

identificação da bateria deve ser verde e ter em torno de 1,2 cm de diâmetro; 

5.3.5 Mostradores eletrônicos visíveis na luz ambiente e que indiquem a irregularidade podem 

ser usados no lugar das luzes coloridas de indicação/alerta;



5.4 INSTALAÇÀO E FIAÇÃO. 

5.4.1 Deverá ser instalada conforme o contido no item “5.6.2” da NBR 14.561/00;

5.4.2 Todos componentes elétricos e eletrônicos, chaves, conectores, disjuntores, lâmpadas e 

indicadores e baterias devem ser marcados com um número ou letra de fácil  leitura e 

identificação; 

5.4.3 Os diagramas e esquemas de fiação deverão ser  fornecidos em separado,  em língua 

portuguesa, incluindo códigos e listas de peças padrão da UNIDADE DE RESGATE, bem 

como dos equipamentos opcionais;

5.5 SINALIZADOR VISUAL

5.5.1 Na parte frontal  superior  da viatura deverá ser instalada no teto do veículo uma barra 

sinalizadora com no mínimo 60 leds de alto brilho, de no mínimo um watt de potência cada, 

na cor rubi, em formato linear, com lentes em módulos, com comprimento entre 1.200 mm 

e 1.400  mm,  largura  entre  250  mm e 500 mm e altura  entre  70 mm e 110  mm.  Tal 

componente deverá atender os requisitos contidos nas Normas SAE J 575 e SAE J 595. 

Será exigida, no momento de aprovação do protótipo, a apresentação dos certificados de 

atendimento às Normas retrocitadas;

5.5.2 Barra de led com sirene de no mínimo quatro tons.

5.6 SINALIZADORES ACÚSTICOS

A viatura  será  equipada  com dois  tipos  de sirenes,  as  quais  deverão ser  acionadas 

independentemente.

5.6.1 Sirene pneumática

5.6.1.1  Sirene  pneumática,  fá-dó  bitonal,  acionada  por  compressor  do  próprio  veiculo  sem 

comprometer o sistema de freio original, com duas cornetas metálicas com capacidade 

para atingir 87 dB a um metro de distância e resistir ao teste de duas horas de toque 

alternado com ventilação. Esta sirene deverá manter-se em funcionamento ininterrupto 

por no mínimo 30 minutos;

5.6.1.2 As cornetas devem ser instaladas na parte frontal do veículo, voltadas para seu exterior, 

de forma que as ondas sonoras produzidas não sofram reflexão contra estruturas do 

veículo, de forma a retornarem para a cabine. 

5.7 ALARME DE RÉ

Deverá ser instalado na traseira da UNIDADE DE RESGATE,  um dispositivo  sonoro, 

combinado com luz de ré, com alimentação de 12 V, pressão sonora de 70 a 87 dB, circuito 

eletrônico  em  estado  sólido,  protegido  contra  inversão  de  polaridade  e  pico  de  voltagem, 

acondicionado numa caixa selada de nylon reforçada com fibra de vidro de alta resistência e 

longa durabilidade,  protegido contra intempéries e resistente a lavagem com água quente e 

vapor.



5.8 LUZES DE EMERGÊNCIA SECUNDÁRIAS

5.8.1  Deverá  ser  instalado  no  compartimento  de  atendimento  um  sistema  secundário  de 

iluminação de emergência e advertência, composto por 6 luzes vermelhas;  

5.8.2 As luzes deverão ser localizadas na parte superior externa do compartimento, abaixo da 

linha horizontal  do  teto,  sendo duas em cada lado e duas na traseira,  podendo  estas 

últimas, em caso de eventual indisponibilidade de espaço, ser instalada uma barra tipo 

arrowstik, com luminárias nas cores rubi, âmbar e cristal, intercaladas, tendo duas âmbar 

ao centro.  Tal componente também deverá atender ao requisito contido em “5.2.3” desta 

especificação; 

5.8.3 Todas as luzes secundárias de emergência deverão ter formato quadrado ou retangular 

com as medidas mínimas de 20x15cm e ser montadas de modo a projetar os seus focos 

de maior intensidade no eixo horizontal e vertical .  As lâmpadas utilizadas deverão ser de 

led  de  alto  brilho,  acionadas  pelo  painel  de  controle  central  localizado  na  cabine  da 

UNIDADE DE RESGATE; 

5.8.4 As duas luzes traseiras serão do tipo estroboscópicas para facilitar a visualização da UR; 

5.9 LUZES DE INTERSEÇÃO

5.9.1  Deverão  ser  instaladas  na  parte  dianteira  da  cabine  da  UNIDADE  DE  RESGATE, 

embutidas na grade frontal ou pára-choque dianteiro, luzes na cor vermelha, seqüenciais 

de alta  eficiência,  para  visualização  da viatura,  quando  da passagem ou mudança  de 

direção em cruzamento;

5.9.2  Deverão  ser  instalados  no  interior  de  cada  farol  principal  do  veículo  uma  lâmpada 

estroboscópica para facilitar a visualização da viatura, quando em operação;

5.9.3 O acionamento das luzes de intersecção será efetuado através de chave de dupla posição, 

combinada com a barra sinalizadora principal, localizada no painel de acionamento.  

5.10 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

5.10.1  A  iluminação  externa  da  UNIDADE  DE RESGATE  será  composta  pelos  dispositivos 

originais  do  veículo  e  pelo  sistema  de  iluminação  externa  ou  luzes  de  cena,  assim 

denominado para fins desta especificação;

5.10.2 As peças que compõem o sistema deverão ser de aço inoxidável, de acrílico ou de outros 

materiais resistentes às intempéries que, ao serem instaladas não provoquem a oxidação 

dessas ou da carroceria da viatura;

5.10.3 O sistema deverá ser composto por no mínimo 2 (duas) luzes de cor branca, dispostas 

uma em cada lateral do compartimento e serão instaladas formando um ângulo entre 12° 

e  18º,  a  partir  do  plano  horizontal,  direcionadas  para  o  solo.  Estas  deverão  ser 

firmemente fixadas às superfícies reforçadas do compartimento, numa altura mínima de 

1.780 mm, a partir do solo, alinhadas com as luzes de emergência secundárias;



5.10.4 O acionamento da iluminação externa se dará através de chaves localizadas no painel 

central da cabine, com comandos independentes para cada lado. 

5.11 LUZES DE EMBARQUE

Deverão ser instaladas conforme descrito no item 5.7.3 da NBR 14.561/00

5.12 ILUMINAÇÃO INTERNA

5.12.1 A iluminação interna da UNIDADE DE RESGATE deverá ser projetada a proporcionar 

excelentes condições de trabalho tanto no compartimento de atendimento quanto na 

cabine da UNIDADE DE RESGATE; 

5.12.2 A iluminação interna da cabine deverá ser projetada de modo que reflexos não ofusquem 

o motorista ou entrem em sua linha de visão enquanto o veículo estiver em movimento; 

5.12.3 Todo conjunto de iluminação interna deverá ser compatível com o consumo elétrico que 

as baterias proporcionam, e será composto por:

5.12.3.1 Luminária flexível para painel e console (2.10.2);

5.12.3.2 Iluminação da cabine, original do fabricante do veículo;

5.12.3.3 Luminação do painel central de comando;

5.12.3.4 Iluminação do painel de controle do compartimento de atendimento;

5.12.3.5 Iluminação manual extra;

5.12.3.6 Iluminação principal do compartimento de atendimento;

5.12.3.7 Iluminação interna das gavetas de equipamentos e dos cilindros de oxigênio;

5.12.3.8 Deverá possuir, também, duas luminárias com foco dirigido sobre a maca central, com 

lâmpadas de potência  mínima de 50W, cuja  iluminação não seja  inferior  a 90% da 

superfície do componente, podendo ser utilizadas lâmpadas de Led.

5.13 ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO

5.13.1  A iluminação  principal  do compartimento  de atendimento  deverá  ter  uma intensidade 

suficiente para permitir os trabalhos de primeiros socorros no interior da UNIDADE DE 

RESGATE, medida na linha central do piso iluminado sem qualquer luz ambiente externa; 

5.13.2 Todas as luzes internas deverão ser brancas e o sistema não deverá consumir mais de 

15A no ajuste forte;

5.13.3 Poderá ser previsto um sistema secundário de iluminação reduzida, ou com luminárias de 

dupla intensidade, com acendimento automático quando as portas do compartimento de 

atendimento são abertas.

5.13.4 As luminárias principais do compartimento deverão ser montadas de maneira nivelada e 

não ser proeminentes mais de 4 cm, de forma a evitar acidentes quando o veículo estiver 

em movimento; 

5.13.5 Não poderão ser usadas lâmpadas fluorescentes de 12V CC sobre as vítimas, mesmo se 

estas  atenderem  as  exigências  quanto  à  luminosidade.  Os  suportes  das  lâmpadas 



fluorescentes  fora  das  regiões  das  vítimas  deverão  ter  uma  cobertura  removível, 

encaixadas de maneira firme e as lâmpadas deverão ser travadas para evitar que se 

soltem com o veículo em movimento; 

5.13.6  O  sistema  deverá  ter  dois  circuitos  protegidos  e  controlados  separadamente.  Para 

controlar a iluminação poderão ser usadas chaves, controles eletrônicos ou reostatos à 

prova de incêndios; 

5.13.7  Todo  o  sistema  de  iluminação  deverá  ter  certificação  por  órgão  homologado  pelo 

INMETRO de que atende as necessidades exigidas para a finalidade na viatura.

5.14 ILUMINAÇÃO MANUAL EXTRA

5.14.1 Como complementação da iluminação externa deverá ser previsto um farolete manual 

equipado com lâmpada de tipo sealed beam de no mínimo 55 Watts, para ser utilizado no 

atendimento de ocorrências em locais de difícil acesso. O farolete manual deverá possuir 

um cabo de extensão com no mínimo 15m de comprimento, ligado ao sistema de 12V CC 

do  veículo  através  das  tomadas  especiais  descritas  no  item  2.10.3.13  desta 

especificação. O farolete deverá ter um diâmetro mínimo de 13 cm;

5.14.2 O rádio transceptor será instalado pela contratante, devendo ser observado tão somente 

o contido no item “2.10.2” desta especificação; 

5.15 IDENTIFICAÇÃO E MANUAIS DE OPERAÇÃO

5.15.1  Todas as  chaves,  botões  ou  teclas  dos sistemas de sinalização  e  de iluminação  da 

UNIDADE DE RESGATE deverão ser devidamente identificados com etiquetas ou placas 

de fácil leitura, em língua portuguesa. 

5.15.2  Deverá  ser  fornecido  um  manual  de  operação  para  o  sistema  de  sinalização  com 

instruções sobre a utilização das sirenes, e um manual para o sistema de iluminação de 

emergência,  interna  e  externa  com  instruções  sobre  a  utilização  com  melhor 

aproveitamento e máximo de segurança. Os manuais deverão ser em língua portuguesa 

e devidamente ilustrados. Cada viatura deverá ser acompanhada dos manuais descritos, 

bem como deverão ser entregue uma cópia de cada manual o CSM e outro para a DAL 1. 

Os manuais deverão ser impressos e em mídia digital (cd/dvd).

6  PINTURA E CONFIGURAÇÃO EXTERNA

6.1 PREPARAÇÃO PARA PINTURA E ACABAMENTO

6.1.1  O  compartimento  de  atendimento  e  a  cabine  deverão  possuir  tratamento  integral  de 

preparação de pintura com materiais de primeira qualidade, com propriedades de inibir a 

ferrugem e evitar descascamento ou deterioração proveniente de lavagens ou intempéries; 

6.1.2 O acabamento final deverá ser de maneira que não haja diferença de cor entre a cabine e 

o compartimento, compondo um conjunto uniforme e harmônico;  



6.1.3  As  superfícies  metálicas  interiores  deverão  ser  tratadas  ou  revestidas  para  resistir  à 

corrosão.

6.2 COR, TINTA E CONFIGURAÇÃO

6.2.1 A preparação e processo de pintura devem atender o item 5.15 da NBR 14.561/00;

6.2.2 As viaturas deverão ser entregues com pintura composta de tinta PU (Poliuretano Alifático), 

na cor vermelha Monte Carlo, ou outra com tonalidade similar, mediante prévia aprovação 

pela DAL/CSM;

6.2.3  A  contratada  deverá  fornecer  todos  os  veículos  devidamente  identificados  conforme 

padrões  de  plotagem  do  CBMMG,  a  serem  informados  no  momento  da  vistoria  do 

protótipo.

7 TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE

7.1 COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA UNIDADE DE RESGATE.

7.1.1 A UNIDADE DE RESGATE, incluindo cabine, compartimento de atendimento, todos os 

equipamentos, dispositivos elétricos e adaptações deverão ser produtos comerciais de boa 

qualidade  (seguir  padrão  industrial  da  fábrica  do veículo),  testados  e  certificados,  que 

cumpram ou excedam as exigências desta especificação; 

7.1.2  O  conjunto  deve  atender  todos  os  padrões  nacionais  de  segurança  de  veículos 

automotores  e  outras  normas  brasileiras  correspondentes.  Todos  os  componentes 

inclusive  o  veículo  deverão  ser  apresentados  com  os  respectivos  dados  técnicos  dos 

fabricantes em língua portuguesa. 

7.1.3 A empresa vencedora deverá estabelecer uma padronização e uma garantia para todos os 

itens da UNIDADE DE RESGATE, ficando responsável perante o Corpo de Bombeiros pela 

assistência técnica, manutenção, reposição ou eventual substituição de qualquer um dos 

itens que compõem a viatura, em todo o Estado de Minas Gerais.

7.2 MATERIAIS CONSTITUTIVOS

O material  que constitui  a UNIDADE DE RESGATE e seus equipamentos devem ser 

novos, sendo vedado o uso de qualquer material reciclado ou recuperado.

7.3 TESTES DE DESEMPENHO

7.3.1 A UNIDADE DE RESGATE deverá ter capacidade de manter uma velocidade contínua de 

no mínimo, 100 Km/h em estradas planas e secas, de superfícies duras ao nível do mar, 

estando carregada com os materiais,  equipamentos,  tripulação  de 04 socorristas  e  02 

pacientes;

7.3.2 O teste de desempenho deverá ser atestado pela empresa vencedora, ou comprovado por 

medição do fabricante do veículo,  através de certificado ou documento correspondente 

emitido pelo mesmo.



7.4 TESTE DE CHUVEIRO

7.4.1 A UNIDADE DE RESGATE totalmente equipada e carregada deverá ser submetida a teste 

de no mínimo 15 minutos sob condições que simulem uma chuva torrencial;

7.4.2 O teste deverá ser realizado com pelo menos três mangueiras de 38 mm esguichando 

simultaneamente água a uma pressão de 25 PSI,  com os esguichos colocados a uma 

distância de aproximadamente 2,50 a 3,00 m da viatura, cobrindo a frente, traseira, teto, e 

as duas laterais, assoalho e conexão cabine/compartimento;

7.4.3 Se forem constatados vazamentos ou entrada de água a UNIDADE DE RESGATE não 

será aceita pelo Corpo de Bombeiros, até que o problema tenha sido sanado.

7.5 TESTE DE PASSAGEM EM LOCAL ALAGADO

A UNIDADE DE RESGATE deverá ter capacidade de passar em três vãos cheios de 

água com profundidade de 25 cm e velocidade de 10 Km/h numa distância mínima de 30 m, sem 

que a água entre nos compartimentos de vítimas e de equipamentos, condição que deve simular 

ruas alagadas ou situações de enchentes. 

7.6 TESTES DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Os sistemas de sinalização e iluminação deverão ser testados pela empresa vencedora 

na presença de representantes do Corpo de Bombeiros. Os testes avaliarão o comportamento 

dos sistemas em situações extremas para simular o máximo consumo de carga durante um 

atendimento de no mínimo 30 minutos com o veículo estacionado e desligado e 120 minutos 

com o veículo  estacionado  com o motor  em funcionamento.  Os sistemas deverão estar  em 

conformidade com as normas brasileiras que tratam do assunto.

7.7 DO CERTIFICADO 

Deverá  ser  emitido  pela  empresa  vencedora,  o  certificado  de  realização  dos  testes 

previstos nos itens 7.3 a 7.7 desta especificação, para cada UNIDADE DE RESGATE. Deverá 

ser entregue juntamente com o certificado um vídeo dos testes de cada viatura em meio digital. 

Deverá ser fornecido uma cópia autenticada dos certificados para o CSM e para a DAL 1, bem 

como uma cópia dos vídeos.

7.8 OUTROS TESTES DE CONFORMIDADE

7.8.1  Além  dos  testes  mencionados,  serão  inspecionados  e  verificados  pelo  Corpo  de 

Bombeiros,  para que seja atestado o perfeito funcionamento/aparência,  dos seguintes 

itens:

7.8.1.1 Dimensões físicas do compartimento de atendimento;

7.8.1.2 Distribuição de peso;

7.8.1.3 Sistema elétrico, incluindo alternador;



7.8.1.4 Ergonomia do compartimento de atendimento;

7.8.1.5 Sistema de oxigênio fixo e portátil;

7.8.1.6 Sistema de aspiração de líquidos;

7.8.1.7 Pintura, letras e números;

7.8.1.8 Qualidade dos equipamentos;

7.8.2 Para cada um dos itens acima, após a anuência  do Corpo de Bombeiros,  deverá ser 

expedido um atestado de conformidade com a presente especificação,  para cada uma 

viatura, sendo cópia autenticada para o CSM e DAL 1;

7.8.3 Todas as despesas decorrentes de testes e emissão de atestados correrão por conta da 

empresa vencedora.

8  PÓS-VENDA E GARANTIA

8.1 ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM

8.1.2  Antes  de  iniciar  o  processo  de  adaptação  de  todos  os  chassis  a  empresa  deverá 

apresentar  um  protótipo  que  será  analisado  por  uma  comissão  de  quatro  Bombeiros 

Militares que farão a primeira vistoria à empresa, juntamente com os técnicos responsáveis 

pela montagem. Terá como objetivo a inspeção e aprovação do objeto da especificação, 

sendo gerado termo circunstanciado de aprovação/reprovação. Lembrando que antes do 

protótipo o projeto deverá ser aprovado, conforme item 8.7 desta especificação;

8.1.3 Os demais veículos só serão adaptados após a aprovação definitiva do protótipo;

8.1.4 Durante o período de adaptação das viaturas, haverá necessidade de até 03 (três) visitas 

pela comissão de representantes do Corpo de Bombeiros para o acompanhamento do 

processo  de  fabricação,  sendo  os  custos  de  passagens  aéreo-terrestres  e  translado 

custeados pela vencedora do certame. A comissão será formada por 4 (quatro) militares, 

sendo um (01) da DAL 1 e três (03) da CPARM do CSM. Tal procedimento visa assegurar 

à Administração o recebimento nas condições especificadas e ao fornecedor, a garantia de 

que o bem produzido será aceito pela Administração, minimizando as possibilidades de 

prejuízos de ambas as partes;

8.1.5 As vistorias serão realizadas da seguinte forma:

8.1.5.1 1ª  Vistoria:  Quando da apresentação do protótipo.  Terá como objetivo  a inspeção e 

aprovação  do  objeto  da  especificação,  sendo  gerado  termo  circunstanciado  de 

aprovação/reprovação;  

8.1.5.2 2ª Vistoria: Quando da montagem da estrutura do encarroçamento. Terá como objetivo 

inspecionar a estrutura e alterações realizadas no protótipo, antes de seu fechamento 

total; 

8.1.5.2 3ª Vistoria: Quando do recebimento provisório das viaturas. Terá como objetivo receber 

todos  os  veículos  já  encarroçados  no  local  de  montagem,  observando-se  todos  os 

requisitos exigidos no edital;



8.1.5.3 Para a realização da 3ª vistoria,  caso a contratada manifeste interesse de realizar a 

entrega do objeto em mais de uma etapa, esta arcará com ônus de passagens aéreo-

terrestre e translado decorrente desta decisão;

8.1.5.4  Caso  a  contratada  não  conseguir  entregar  os  veículos  devido  à  reprovações  na  3ª 

vistoria, devido a não atendimento da especificação,  a contratada arcará com ônus de 

passagens  aéreo-terrestre  e  translado  decorrentes  da  vistoria  para  recebimento,  que 

deverá ser realizada, após o acerto das pendências;

8.1.5.5 A contratada deverá cientificar ao CBMMG através do CSM e a DAL 1, quinzenalmente, 

as fases de montagem das viaturas,  enviando por  meio eletrônico as fotografias dos 

veículos em montagem.

8.2 GARANTIAS

8.2.1 A empresa vencedora deverá dar garantia do veículo pelo prazo mínimo de 12 (doze) 

meses com quilometragem livre, a contar do recebimento definitivo dos veículos; 

8.2.2 A garantia mínima para o compartimento de atendimento, adaptações, pintura e adesivos 

aplicados, será de três anos, a contar do recebimento definitivo dos veículos; 

8.2.3 A garantia do sistema de iluminação de emergência, da sirene eletrônica e pneumática 

deverá ser de no mínimo cinco (5) anos;

8.2.4 Para os equipamentos fornecidos, a garantia será de no mínimo 01 (um) ano. 

8.2.5 Todas as garantias  acima deverão ser  contadas a para  do recebimento definitivo  dos 

objetos.

8.3 MANUTENÇÃO E CERTIFICAÇÃO

8.3.1 Deverá o fabricante indicar concessionárias instaladas dentro do Estado de Minas Gerais, 

com capacidade  técnica  legalmente  comprovada,  para  prover  os  serviços  incluídos  no 

termo de garantia;

8.3.2 O fabricante do veículo deverá aprovar a montagem do conjunto, através de um certificado 

que ateste a segurança de operação da UNIDADE DE RESGATE,  dentro das normas 

técnicas  vigentes  no  Brasil.  (CERTIFICADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA 

HOMOLOGADO);

8.3.3 Os requisitos para certificação deverão cumprir o itens 6.3 (Requisitos para a certificação 

“Estrela da Vida”) e 6.4 (Ensaios) da NBR 14561/2000. 

8.4 LOCAL DE ENTREGA

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Suprimento e Manutenção da Diretoria de 

Apoio Logístico do CBMMG, sito à Rua 26, nº 12, bairro Tropical, cidade de Contagem (região 

metropolitana de Belo Horizonte) – MG, CEP 32070-360, ou outro endereço na Capital a critério 

do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.



8.5 PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA

Máximo de 180 (cento e oitenta) dias, incluindo aprovação do projeto, do protótipo e entrega 

definitiva, após liberação da nota de empenho.

8.6  TREINAMENTO  NAS INSTALAÇÕES DO CORPO  DE BOMBEIROS DO ESTADO  DE 

MINAS GERAIS

8.6.1 A contratada deverá ministrar um treinamento de condução veicular para os motoristas;

8.6.2 O treinamento deverá ser teórico e prático;

8.6.3 O treinamento de condução para motoristas deverá ser de no mínimo 01 (um) dia, para até 

15 (quinze) militares do CBMMG, no ato da entrega definitiva do objeto no CBMMG.

8.6.4 Deverá ser fornecido apostila  impressa e em mídia digital  (CD),  com todos os tópicos 

abordados no treinamento, para todos os alunos. Cada viatura deverá vir acompanhada de 

um manual impresso e um CD do treinamento acima.

8.6.5  Todas  as  despesas  relativas  aos  instrutores  deverão  ocorrer  por  conta  da  empresa 

vencedora do objeto contratado.

8.6.6 O treinamento deverá ser realizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, em 

local a ser definido pela CONTRATANTE.

8.7 PROJETO DA CONFIGURAÇÃO DA VIATURA 

8.7.1 Deverá ser apresentado o projeto da viatura, que deverá conter:

8.7.1.1 Desenho dimensional da viatura com todas as vistas;

8.7.1.2 Desenho com layout da distribuição dos equipamentos;

8.7.1.3 Desenho com esquema elétrico do encarroçamento;

8.7.1.4 Planilha do cálculo da distribuição de pesos;

8.7.1.5 Antes da construção do protótipo deverá ser fornecido a apresentação do projeto com os 

itens acima em meio digital (por e-mail ou DVD) para o CSM e para a DAL 1, para que 

ambos analisem o projeto do encarroçamento e aprovem ou não, sugerindo mudanças 

adequadas.

8.8 ENTREGA TÉCNICA

8.8.1 A contratada deverá realizar a entrega do bem, ora licitado, acompanhado dos seguintes 

documentos, em língua portuguesa:

8.8.1.1  Todos  os  certificados,  resultados  de  ensaios,  testes  e  atestados  exigidos  nesta 

especificação;

8.8.1.2  Manual  de  instruções  contendo  todas  as  informações  necessárias  para  operação, 

segurança e manutenção da viatura (deverá possuir duas cópias em mídia digital, uma 

para o CSM, outra para a DAL 1 e outra para a Unidade que for receber o veículo);

8.8.1.3  Certificado  de  Adequação  a  Legislação  de  Trânsito  –  CAT  Portaria  nº  027/02  do 

DENATRAN.



8.9 DEMAIS EXIGÊNCIAS

8.9.1 Na apresentação da proposta comercial na licitação deverá constar o nome da empresa 

que fará a implementação (transformação e encarroçamento) do veículo, juntamente com o 

projeto e a marca do chassi;

8.9.2  A  contratada  deverá  atender  na  íntegra  todas  as  exigências  estabelecidas  nesta 

especificação  bem como as  demais  exigências  previstas  pela  NBR  14561/00,  no  que 

couber;

8.9.3 Após a análise do protótipo, caberá à contratante realizar a seu critério, alterações, ainda 

em nível de projeto, a fim de adequar a viatura às reais necessidades do CBMMG ou 

retirada de dúvidas sobre os quesitos destas especificações;

8.9.4 Qualquer dúvida deverá ser comunicada ao Chefe do Centro de Suprimento e Manutenção 

– CSM, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

8.9.5 A contratada deverá fornecer no ato da entrega das viaturas, uma lista completa, na língua 

portuguesa,  de  todas  as  peças  e  componentes  utilizados  na  montagem  da  viatura, 

contendo a razão social, telefone, fax, e-mail e o endereço dos respectivos fornecedores.

Relação  de  Equipamentos  e  Materiais  Operacionais  por  Unidade  de  Resgate  que  serão 

fornecidos pelo Corpo de Bombeiros.

ORD EQUIPAMENTO / MATERIAL TAM QUANT.

01 Abridor de mandíbula -- 02

02 Álcool Etílico 70%
Litro (1000 ml) 02

Almotolia (250 ml) 01

03
Aparelho de oxigênio portátil completo composto de cilindro 
de  500  l  (ou  maior),  manômetro,  fluxômetro  digital  e 
máscara facial. Acondicionado em bolsa ou maleta.

-- 01

04 Avental descartável (EPI do TEM) -- 20
06 Ataduras de crepom 15 cm de diâmetro (Pct c/ 12) -- 03
07 Bóia tipo lifebelt (salcichão) -- 01
08 Bolsa de resgate, em cordura (cor azul ou laranja) -- 01
09 Campo operatório – pacote com 50 unidades -- 01
10 Capa de chuva -- 03
11 Capacete para salvamento -- 03
12 Catéter nasal -- 15
13 Cobertor -- 03

14 Colar cervical de peça única, modelo stiffineck ou similar

Pediátrico 01
No Neck 01
Pequeno 02

Médio 02
15 Colchonete -- 01
16 Colete de imobilização dorsal tipo KED -- 01
17 Colete reflexivo -- 03
19 Conjunto c/ 06 cânulas de guedel (tam de 01 a 06) -- 01
20 Desfibrilador Externo Automático (DEA) -- 01
21 caixas de descarte hospitalar 02
22 Esfigmomanômetro Pediátrico 01



Adulto 01
23 Esparadrapo (Rolo de 0,10 a 4,5 m) -- 03

24 Estetoscópio
Pediátrico 01

Adulto 01
25 Fita zebrada para isolamento 200m 01
26 Hipoclorito de sódio a 1% Litro (1000 ml) 02
27 Imobilizador de cabeça tipo bashaw -- 02
28 Imobilizador pediátrico de corpo inteiro -- 01
29 Kit de queimadura -- 03
30 Kit obstétrico -- 02
31 Kit para salvamento em altura -- 01
32 Lanterna a pilha de 03 elementos -- 01
33 Lanterna de verificação de pupila - 01
34 Lençol de papel (Rolo com 50 mts) -- 01
35 Luva de borracha para limpeza e desinfecção (par) -- 03
36 Luva de vaqueta (ou de couro e tecido) - par -- 03
37 Maca tipo colher -- 01
38 Maca tipo Sked -- 01
39 Manta aluminizada -- 03

40 Luva descartável (Caixa com 50 pares)
Pequeno 01
Médio 01
Grande 01

41
Máscara  facial  com  reservatório  para  oxigenoterapia  e 

sistema de não reinalação
-- 03 

42 Máscara facial (EPI do TEM) -- 20 
43 Óculos de proteção -- 03
44 Oxímetro de pulso portátil -- 01
45 Pocket mask -- 01
46 Prancha longa -- 01
47 Prancheta de metal -- 01
48 Protocolo de APH -- 01
49 Rádio HT -- 01

50 Respirador manual adulto tipo AMBU com reservatório
Neonatal 01
Pediátrico 01
Adulto 01

51 Sabão líquido Neutro
Litro (1000 ml) 01
Almotolia (250ml) 01

52 Saco de lixo de 30 l -- 10 

53 Sonda de aspiração flexível
Tam 08 05
Tam 12 05

54 Sonda de aspiração rígida -- 02
55 Soro fisiológico (Frasco com 50 ml) -- 04

56 Talas moldáveis de espuma e metal
Pequeno 03
Médio 06
Grande 04

57 Tesoura de ponta romba para corte de tecidos e couro -- 02
58 Tracionador de fêmur adulto -- 01
59 Tracionador de fêmur pediátrico -- 01
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