
DESCRIÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 
 
Veículo categoria micro ônibus, com chassi longo, com as seguintes características 
mínimas: de fabricação nacional, zero km, modelo 2014, potência mínima de 140 CV, 
distância entre eixos de 3,75 m, largura interna de 2,0 m, altura interna de 1,90 m, 
comprimento total externo de 7,35 m, com motor turbo diesel, turbo-cooler, 04 
cilindros, injeção eletrônica, caixa de câmbio com 05 marchas à frente e uma a ré, 
direção hidráulica, sistema de freio a disco na dianteira e tambor na traseira, com 
acionamento hidráulico assistido à vácuo, freios de estacionamento mecânico com 
atuação progressiva, rodado duplo na traseira, faróis de neblina embutidos no pára-
choque dianteiro, bagageiro rebaixado na traseira, 02 portas tipo sedan, 01 poltrona para 
o motorista e 01 para auxiliar, todos os equipamento obrigatórios por lei, adaptado 
como Unidade Móvel de Saúde, configurado com gabinete médico e um gabinete 
odontológico, dividido em dois ambientes independentes, com as seguintes 
características mínimas e obrigatórias.  
Configurações Gerais Adaptações Veículo: instalação de uma divisória interna em 
chapa de compensado naval fixada às travessas laterais do veículo por meio de parafuso 
tipo porca/rebite, revestidas em formidur BP Plus na cor do revestimento interno, com 
portas sanfonadas em PVC, dividindo a unidade em dois ambientes distintos, piso 
antiderrapante próprio para ambiente hospitalar, 02 (duas) portas externas de acesso aos 
consultórios, instalação elétrica por meio de cabos flexíveis super-dimensionados, anti-
chamas conforme norma ABNT, instalação em todos os ambientes embutidos com 
luminária fluorescentes, tomadas e interruptores adequados a tensão  de 220 volts 
(quantidade necessárias à conexão de todos os equipamentos solicitados), painel de 
controle central com  chaves djuntores termo magnéticos de segurança localizado no 
bagageiro inferior e cabo externo para conexão à rede pública de energia com 15 m 
(quinze metros), instalação de 01 (um) gerador de energia de 10 KVA (8.500 W 
contínuo e 10.000 W pico) movido à óleo diesel, monofásico com saída para 110 e 220 
Volts 12 VCA com manual e elétrica, sistema hidráulico composto de 01 (um) tanque 
de água potável de 50 (cinqüenta) litros e 01 (um) tanque de água servida de 50 
(cinqüenta) litros ambos os tanques com pontos de abastecimento  e descarga com fácil 
acesso, rede hidráulica distribuída de maneira que todos os equipamentos que exijam 
água para funcionamento tenham acesso à mesma. Instalação de 01 (um) toldo externo 
lateral de enrolar com mola de acionamento em tecido vinilona de alta resistência, com 
dimensões mínimas de 3,00 x 2,00 metros. 
Configuração Consultório Médico: 01 (um) mesa para exame clínico-ginecológico 
estofada, escada de acesso à mesa, cadeira giratória estofada; bancada lateral 
confeccionada em MDF 15 mm e revestida em laca cor branca, tampo MDF revestido 
em laminado, com lixeira embutida tipo tulha, gaveta e pia com cuba em aço inox, 
fixada na lateral do consultório; 01 (um) frigobar 80 (oitenta) litros; 01 (um) autocalve 
para esterilização e secagem de 12 (doze) litros, 01 (um) aparelho de medir pressão; 01 
(um) estetoscópio; 01 (um) termômetro; reservatório de água com poliuretano; mesa par 
prescrição médica; porta braço; suporte para sangue e soro; 01 armário com portas e 
gavetas par guarda de medicamentos; 01 (um) aparelho de ar condicionado com 
capacidade de refrigeração/aquecimento de 3.000 Btus quente e frio adequado ao 
ambiente ao consultório médico. 
Configuração Gabinete Odontológico: 01 (um) cadeira odontológica automática, 01 
(um) equipo odontológico composto de seringa tríplice e dois terminais sendo um para 
alta e outro para baixa rotação, 01 (um) refletor 20.000 lux, 01 (um) unidade auxiliar 
com sugador, 01 (um) mocho mecânico odontológico, 01 (um) compressor de ar 



odontológico MS 1/30 W, bancada lateral confeccionada  em MDF 15 mm e revestida 
em laca na cor branca, tampa de MDF revestido em laminado, com lixeira embutida tipo 
tulha, gaveta e pia com cuba em aço inox, fixada na lateral do consultório, 01 (um) auto 
clave para secagem e esterilização 12 (doze) litros,  01 (um) armário com portas e 
gavetas para guarda de medicamentos, 01 (um) aparelho de ar condicionado  com 
capacidade de refrigeração/aquecimento de 3.000 Btus quente e frio adequado ao 
ambiente do consultório odontológico. Veículo emplacado na entrega.  
 


