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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

1 – OBJETO 

 

             Aquisição de serviço para conserto corretivo do veículo Van Sprinter 515 

2019, placas IZB 1E34. 

2 – JUSTIFICATIVA 

Este conserto se faz necessário, pois se trata de manutenção PREVENTIVA E 

CORRETIVA, onde o item a ser consertado é de grande importância para o bom funcio-

namento desta Van, qual se danificou por uso prolongado e excessivo, visto que se trata 

de fechadura elétrica da porta dianteira que serve como trava da porta, fazendo com que 

a mesma se mantenha fechada e não corra o risco de abrir quando o veículo estiver em 

movimento, também possa abri-la quando for sair do veículo. Tal solicitação justifica-se 

pela necessidade da atuação deste veículo no transporte diariamente de pacientes que 

realizam tratamento de média e alta complexidade como, radioterapia, quimioterapia, 

hemodiálise e crianças, qual o uso excessivo diário acaba ocorrendo um desgaste pre-

coce no dispositivo que aciona o movimento de baixar e levantar os vidros. Tal solicita-

ção justifica-se pela necessidade da atuação deste veículo no transporte de 16 pacientes 

diariamente para fora do domicílio, (Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Osório), 

pacientes estes regulados pelo sistema GERCON, do Estado, em consultas especializa-

das, eletivas de média e alta complexidade. 

Destacamos ainda que se trate de uma manutenção PERIÓDICA-PREVENTIVA, 

do veículo supracitado para evitar que este venha a ficar parado, causando uma despesa 

diária de aproximadamente R$ 1.300,00 (mil reais), com contratação de veículo para su-

prir as necessidades. 

 

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 

             Aquisição das peças, e serviços para manutenção periódica preventiva 
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para o veículo Van Sprinter 515 2019, placas IZB 1E34, 01 conserto das fechaduras ele-

tricas das portas dianteiras. 

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

lo responsável pela manutenção da frota com dia e hora combinada com fornece-

dor. 

5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

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

01 (um) dia para entrega 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 

secretaria da saúde e deveram ser sanadas todas as duvidas que surjam.  
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DATA: 12/12/2022 

 

Danubia dos Santos Pereira 

 

Jorge William Soares Mann 

 

 

 

 

 

 


