
                                                                                                    

DIVULGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR AMBULANCHA

Prezado(a) Associado,

O  Cluster  Tecnológico  Naval  do  Rio  de  Janeiro  comunica  demanda  de  uma  de  nossas
associadas,  a  Empresa  Gerencial  de  Projetos  Navais  (EMGEPRON),  por  estaleiros  para
construção de Unidade Móvel de Atendimento Pré-hospitalar Ambulancha no modelo Suporte
Avançado de Vida com capacidade de transporte de duas macas. 

Empresas interessadas têm até o dia 20 de Setembro de 2021 para demonstrar interesse 
através do e-mail oportunidades@clusternaval.org.br.

Especificações de construção:
− Comprimento: entre 7,00 e 8,00 metros;
− Boca: entre 2,50 e 3,00 metros;
− Pontal: entre 1,10 e 1,30 metros;
− Calado: cerca de 0,60 metros;
− Velocidade Máxima: 30 nós ou superior;
− Raio de Ação: cerca de 370 milhas náuticas;
− Motorização: Centro-rabeta; 
− Material do Casco: alumínio; 
− Sistema de geração de energia para a operação dos equipamentos médicos; e
− Tubulações  de  descarga  dos  motores,  eixos  propulsores  e  partes  móveis  do  motor
protegidos, a fim de se evitar acidentes durante sua operação, principalmente queimaduras e
escalpelamento.

Especificações de equipamentos de comunicações e navegação:
− Rádio  VHF/FM fixo  com potência  ≥  25W que  disponha  da  frequência  de  chamada  de
socorro 156,8 MHz (canal 16); e
− Ecobatímetro.
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Especificações de equipamentos médicos a serem instalados (ambulância tipo D conforme
Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde):
− Até duas macas articuladas; 
− Duas unidades de suportes de soro; 
− Uma Cadeira de rodas dobrável; 
− Instalação de rede portátil de oxigênio que permita ventilação mecânica por no mínimo
duas horas); 
− Uma unidade de Respirador/ ventilador mecânico de transporte; 
− Uma unidade de monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo dotado de
bateria e instalação elétrica disponível; 
− Prancha longa para imobilização da coluna; e
− Incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à alimentação de bordo.

Desejamos  sucesso  em  seus  negócios!  Comunique-nos  posteriormente  se  a  sua  empresa
participou desta oportunidade e como foi a experiência. Seu  feedback é muito importante
para nós. 

________________________________________________________________________

IMPORTANTE - Os interessados devem buscar as informações no Edital de Licitação como 
prioritárias. Este Informativo não faz parte do referido Edital de Licitação.
________________________________________________________________________

Walter Lucas da Silva
Diretor-Presidente do Cluster Naval


