
NOTA TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - PORTARIA Nº 
2.214, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 

 
 
 

Inicialmente, objetiva-se esclarecer a questão demandada pela Portaria nº 2.214, de 31 

de agosto de 2017, qual seja, a aquisição de Ambulância de transporte Tipo A.  

A Portaria nº 2.214/2017, que regulamenta a aplicação de recursos por programação 

para aquisição de Ambulância de Transporte Tipo A, destina-se, conforme definição 

apresentada pela própria normativa, 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. 

Os regramentos citados estabelecem diretrizes técnicas, funcionalidades, critérios e 

requisitos, onde verificam-se a destinação e o custeio dos veículos. Neste ponto, 

registram-se os 3(três) tipos de tipos de veículos possíveis de aquisição:  

a) Veículo Furgoneta – valor aproximado R$ 80.000,00; 
b) Veículo Furgão – valor aproximado R$ 170.000,00; 
c) Veículo 4 x 4 – valor aproximado R$ 168.500,00.  

 

Tratam-se, portanto, de veículos e valores distintos. Daí a necessidade de 

esclarecimentos referentes a aquisição dos referidos equipamentos, o melhor uso do 

recurso público, além qualificar a oferta de serviços na saúde pública. 

Assim, uma vez verificado que o ente tenha a proposta aprovada, portanto, seja 

beneficiado com o repasse do valor correspondente a aquisição de um equipamento 

tipo veículo furgoneta, este poderá acrescentar recursos próprios e adquirir um outro 

tipo de veículo (furgão ou caminhonete 4x4) de maior valor.  

Do mesmo modo, caso o valor do tipo de veículo vinculado a proposta licitada seja 

maior que o valor repassado ao ente beneficiado, este poderá aportar recursos próprios 

para compra do veículo. Por sua vez, não sendo viável o referido aporte de recurso pelo 

ente beneficiado, este deverá proceder a imediata devolução dos recursos financeiros 



repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, via Guia de 

Recolhimento da União (GRU) disponível em: 

http://portalfns.saude.gov.br/servicos/1257-emissao-de-gru. 

Nesse contexto, impende destacar que o ente beneficiado que teve a proposta aprovada, 

e foi contemplado com o repasse do valor para aquisição de um veículo tipo furgão 

e/ou caminhonete 4x4, este não poderá comprar duas ambulâncias de menor valor, 

sobretudo deverá utilizar os recursos conforme sua concessão e destinação. 

Outrossim, o ente beneficiado não poderá adquirir outro item com o valor repassado. 

Por exemplo, não poderá adquirir ambulância SAMU, veículos de passeio, transporte 

adaptado, transporte sanitário coletivo (Van e Micro-ônibus) ou outro equipamento. 

 

Diante disso, a especificação do veículo passível de financiamento, nos termos da 

Portaria em comento, é a constante no Sistema de Informação e Gerenciamento de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (SIGEM), disponível 

em www.fns.saude.gov.br e especificações adicionais poderão ser definidas pelos 

municípios contemplados seguindo sua conveniência, necessidade e disponibilidade 

do mercado.  

 Por fim, no que se refere a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que 

trata o artigo 10º da Portaria em análise, não há dúvidas que deverão estar devidamente 

justificados por meio de Relatório Anual de Gestão - RAG, previsto na Lei nº 8.142, 

de 28 de dezembro de 1990, e no Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, e 

analisado pelo respectivo Conselho Estadual, Municipal ou Distrital de Saúde. 
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