
TERMO DE COMPROMISSO AMBULÂNCIA 

Termo n°: 1504501712261838601 

O gestor do município MELGAÇO - PA, IBGE 150450, declara que acessou o sistema 

disponível em http://egestorab.saude.gov.br através de login e senha utilizado pelo Fundo 

Municipal/Estadual de Saúde que tem CNPJ 11530230000189 e assume o compromisso de 

executar o recurso financeiro no valor de R$ 80,000.00 para a aquisição de Ambulância Tipo A, 

abaixo relacionada. 

Para efeitos do Presente Termo, a ambulância Tipo A é definida como veículo destinado ao 

transporte por condição de caráter temporário ou permanente, em decúbito horizontal , de 

pacientes que não apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo, conforme 

classificação estabelecida pela Portaria no 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002 e 

observadas as seguintes condições : 

I - As ambulâncias de transporte deverão dispor, no mínimo, dos seguintes materiais e 

equipamentos ou simi lares com eficácia equivalente: 

a) sinalizador óptico e acústico; 

b) equipamento de comunicação; 

c) maca com rodas; 

d) suporte para soro e oxigênio medicinal; e 

11 - Aplica-se ao deslocamento programado no próprio município de residência ou para outro 

município nas regiões de saúde de referência, conforme pactuação e articulação corn as 

estruturas de regulação de acesso . 
. 111 - A ambulância de transporte poderá ser utilizada em casos de alta ou interna ções 

hospitalares, atendimentos domiciliares e para realização de procedimentos ambulatoriais na 

Rede de Atenção à Saúde. 

O município declara estar ciente de que, assume junto ao Ministério da Sc11jde o 

compromisso de custeio e manutenção, referente a vida útil e pleno funcionamento do VHículo 

para os objetivos propostos. 

Conforme estabelecido na portaria 3.388, de 12 de dezembro de 2017, Art. go O gesror do 

município habilitado ao recebimento dos recursos, nos termos da legislação que regulamen tam o 

SUS devem: 

1 - Assegurar o custeio e a manutenção para o pleno funcionamento do veículo para os objet1vos 

propostos; 

11 -Assegurar o devido proc:Bsso licitatório para aquisição do objeto, devendo avaliar a adesi3 0 a 



ata de registro de preços do Ministério da Saúde, caso haja; 

111 - Adquirir o veículo nos termos da especificação do veículo constante no Sistema de 

Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (SIGEM), 

disponível em www.fns.saude.gov.br; 

IV - Cadastrar os veículos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(SCNES), no prazo até 90 (noventa) dias contado da data de seu recebimento pelo ente 

federativo beneficiário , conforme lista de códigos e equipamentos cadastráveis no sistema , 

vinculado ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Secretaria de Saúde. 

V- Providenciar adequação visual , conforme manual de logotipo, disponibilizado pelo Ministério 

da Saúde no site www.saude.gov.br. 

VI - Arcar com possíveis custos adicionais na aquisição do veículo. 

Parágrafo único. A destinação e o custeio fixo e variável dos veículos adquiridos, nos termos 

desta Portaria, são de responsabilidade do ente beneficiado, o qual deverá observar as normas 

técnicas e dispositivos legais que regem a matéria, observadas as seguintes definições: 

a) custeio fixo: as despesas administrativas e referentes a impostos, emplacamento e 

documentação do veículo, seguro contra sinistro, sistema de gestão, recursos humanos, limpeza 

e rastreamento, entre outras; e 

b) custeio variável : as despesas relativas ao custo por KM rodado, entre outras. 

MELGAÇO- PA, December 27, 2017 

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS 

CPF: 91220181234 



Ministério da Saúde 
Secretaria-Executiva 

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde 

SIGE:M 

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais 

FICHA TÉCNICA- ITEM SUGERIDO 

Central de Gestão em Saúde 

Setor: 

Ambiente: 

.JJll~ ): .. 
""~ $erviÇo sem setor 
ti ... , . .-

Equipamento: Ambulância Tipo A- Simples Remoção Tipo Furgoneta 

. ~~~ .. ·.;:;:;: ... ' 

Veíet.~Jo tipo fúrgónetá c/ carroceria em 
cabine, iJ?reio·çf (Aa.S.)nas 4 rodas, fl\tO(Jetlo; clo 
SIMP ES REMOÇÃO. Motor DianT"""~''"a. 
q'ualque~ proporção(flex);Potência 
Equipamentos Obrigatórios exigid 
poliestireno, c/ te:chos interno e ex1:err\'o';"' Fe~~isteQ)táS; 
deve'Sei"',Ôrigifiaf de-.fabrica.O pneu estepe não 
~té · · ·gi~ati':PPY~fc:ulo, c1 
el e!:)sionado p/ o em prego i>i~n'O'dfa..,;;,:;:;. QQ~t'b<~éJ$ 

vi mÕvitTI~~to quer sco de cnln~t:>r'<:l 

PREÇO SUGERIDO: R$ R$ 80.000,00 

Natur-al rti~C,iáC'Sinal izador F r ntal Princi ai do tipo b. ar@ line ou em formato de ~r_ c ou ~imitar, c/ mód.ulo .único , 
e lente I iríça ou múltiplas lent~ ~- ' p . ' ' 11iOC\:9íl~ : . -~til''"'~ .. OOfflffi. r~ ' é1,gf>ti ' wr~msr IS 
500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 11 O mm, instatc1cfa~ no teto da cabine do veículo.Làudo que comprove o 
atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, 
poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principai.Sinalização acústica 
c/ amplificador de potência mín de '100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de 
ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma 
SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. 
portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado 
pela fábrica p/ ar Condic. , ventilação , aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do 
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 
14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de 
no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil , em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr .. Provida de Sist. de elevação do 
tronco do paciente de mfn 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: 
Autorização de Funcionamento de Empresa do 

As caracterfsticas técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu 
respectivo valor na média nacional. lndusas todas as estimativas da despesas de frete. seguro e tributação (INCOTERM DDP). podendo haver variação conforme condições do processo de 
aquisição. 



Ministério da Saúde 
Secretaria-Executiva 

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde 

SIGE:M 
Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma 
ABNT NBR 14561/2000 e AMO Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos 
móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de 
forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às 
vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou 
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível , ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do 
veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma;Um pega
mão ou balaústres vertical , junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor 
amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado 

_..'""" naval revestido interna, e.éxternamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil 
adesivo p/ grafismo do':yeículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as 
marcas do GovemqJ.fe?~r~!;:;SUS e Ministério da Saúde. 

; .. J .,.f.:., ... ,.,.;.;.· ..... . 
~ "'::::.;:==:·· .. 

Sist~ma de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Matera1s 

As caracterlstlcas técnicas do Item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu 
respectivo valor na média nacional, indusas todas as estimativas de despesas de frete. seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de 

aquisição. 
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' De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da 

Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis. 
~-

Ano 

2018 

CPF/CNPJ 

11 .530.230/0001-89 

Ação Detalhada 

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

Ano Censo 

2017 

Secretário( a) 

FRANCISCO ERALDO DE SOUZA 

.._w..,._•-~~- .. '-'>~"..,... ........ ._ .•• _._._......_ .... • . ..-.-.·. 

F Comp. Tipo Banco 

1i 
~~ /Parcela N" OB Data OB Repasse OB 

Única 814258 05/03/2018 MUNICIPAL 104 

104 
fr· ... ··-- ••u• ··•·• ---

Única 815744 09/03/2018 MUNICIPAL 
.. _ 

----'---·-·· ···-· .. .... 

Única 825047 11 /05/2018 MUNICIPAL 104 

... -----
Única 825047 11/05/2018 MUNICIPAL 104 

Tipo de consulta 

Fundo a Fundo 

Grupo 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

UF 

PA 

Código IBGE 

150450 

Prefeito( a) 

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS 

Presidente Conselho 

MAIZIANE DIAS DA COSTA 

Agência Valor Valor 

OB Conta OB Total Desconto 

031941 0066240449 170.000,00 

031941 0066240449 20.000,00 

031941 0066240449 80.000,00 

031941 0066240449 80.000,00 

Total 350.000,00 

Valor 

Líquido 

0,00 170.000,00 

0,00 20.000,00 

0,00 80.000,00 

0,00 80.000,00 

0,00 350.000,00 

Entidade 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Ação 

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

Município 

MELGACO 

População 

26.897 habitantes 

Data Inicial Gestão 

01 /01/2017 

ov.·~··•······················-···Av. ·•·•··-···.;.;.- .,._.._...,... 

Motivo 

,_ . ...-..--.--.-.... .._...._. 

N" No 

Rejeição Processo Proposta Portaria 

25000.036073/2018-
11530230000117005 2729 

06 
.... 

25000.041260/2018-
11530230000117006 2729 

01 
·············- ...... -
25000.082750/2018- 1504501712261838601 

50 
3893 

~- ... 

25000.082750/2018- 1504501712191614932 
50 

3673 

~ 
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