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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

1 – OBJETO 

 

             Aquisição das peças, e serviços para manutenção para o veículo Ambu-

lância Sprinter 415 2014, placas IXG 3291. 

2 – JUSTIFICATIVA 

Este conserto se faz necessário, pois se trata de manutenção de substituição de 

peças e serviços com substituição da porta lateral do veículo, onde os itens a serem 

substituídos são de suma importância para o bom funcionamento desta Ambulância, qual 

o uso excessivo abrindo e fechando acaba ocorrendo um desgaste precoce de todas as 

peças, Tal solicitação justifica-se pela necessidade da atuação deste veículo no transpor-

te de 02 (dois) pacientes acamados diariamente para fora do domicílio, (Porto Alegre, 

Santo Antônio da Patrulha, Osório, Torres, Tramandaí), pacientes estes regulados pelo 

sistema GERCON, do Estado, em tratamento e consultas especializadas, eletivas de 

média e alta complexidade. 

Solicitamos a emrgencialidade neste conserto tendo em vista se tratar de um veí-

culo ambulância, onde atualmente encontra-se parada não podendo realizar atendimen-

tos por não estar em condições de trafegar necessitando de tal manutenção. É importan-

te destacar que atualmente o Município disponibiliza de apenas uma ambulância deste 

porte para atender todas as demandas e que estamos entrando em temporada de verão 

e por ser um Município litorâneo ocorre um grande aumento da população, e com déficit 

de ambulância fica inviável prestar um bom atendimento aos usuários.  

Salientamos que este veículo realiza transporte de paciente em situação de Ur-

gência e Emergência dentro do município de Capão da canoa hospital Santa Luzia. 

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 

             Aquisição das peças, e serviços para manutenção do veículo Ambulância 

Sprinter 415 2014, placas IXG 3291, 01 roldana superior, 01 roldana do meio, 01 roldana 
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inferior, 01 mão de obra. 

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A manutenção será realizada na sede do fornecedor, de forma agendada pe-

lo responsável da manutenção da frota com dia e hora combinada com fornecedor 

depois de emitido o empenho. 

5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O serviço será realizado conforme empenho emitido pela prefeitura, com prazo de 

01 (um) dia útil a partir do inicio do serviço. 

6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

O serviço deverá ser iniciado com dia e hora marcada conforme combinado 

com responsável da manutenção da frota e fornecedor. 

 O fornecedor será o responsável por manter a garantia do serviço realizado 

caso venha a ocorrer o mesmo problema em até 90 (noventa) dias após a entrega 

do veículo, também será responsável por eventuais danos que originem da manu-

tenção solicitada qual o veículo não possuía antes. 

7 – FISCAL DO CONTRATO  

 

Jorge William Soares Mann: coordenador de equipe. 

8 – CONDIÇÕES GERAIS 

 

 

 

 

O serviço será acompanhado pelo responsável da manutenção da frota da 
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secretaria da saúde e deveram ser sanadas todas as duvidas que surjam. 

 

 

 

 

 

DATA: 16/12/2022 

 

Danubia dos Santos Pereira 

 

Jorge William Soares Mann 

 

 

 

 

 

 


