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TERMO DE REFERÊNCIA

OI - FLINDAMENTAÇÃQ

E,m cunrprimento aos termos Anigo N" 75, inciso II da Lei 14.13312021, são elaborados o presente para que seja

efetuado a Contratação de pessoa física para locação de 0l Van para atender os pacientes que precisam

fazer tratamento fora do domicílio- TFD.

02 - OBJETO

Contratação «le pessoa física para locação de 01 Van para atender os pacientes que precisam fazer
tratamento fora do domicílio- TFD.

2.I _ JUSTIFICATIVA:

Tal contratação tem a finalidade de atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. no

funcionamento do Tratarnento Fora de Domicilio - TFD de pessoas usuárias do Sistema Único de Saúrde - SUS

durante o exercício de 2A22. A Locação desse veículo se dá pela necessidade de transporte e locornoção dos

pacientes de tratamento fora de domicilio entre hospitais da rede pública Municipal e Estadual. garantinCo

assim. integridade, pois se trata-se de um serviço essencial, contínuo e ininterrupto, não podendo, portanto

sofrer descontinuidade. A contratação por meio de locação se torna mais vautajosa para a Adrninistração Pública

pelo fator econômico, já que a vencedora disponibilizará veículos 24 horas, ficando ainda responsável pela

manutenção e substituição deste, quando necessário.

2.2 - DESCRIÇÃO DOS SBRVICOS E VALORES ESTIMADOS

ITEM DBSCRTÇÂO DOS PRODT-IrOS UNIDADE QUANT
VALOR

UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL

Veículo tipo Van cont capacidade mínima
de l6 passageiros, coln ar condicionado,
direção hidráulica, motor diesel, 4x2, em

bom estado de conservação, com todos os

equipamentos de segurança. com degraus

ou rampa que permita a descida/subida de

maneira confortável dos pacientes,

podendo estes sereln adaptados

escada/rampa acessória, revi sado conforme
o código de transito brasileiro vigente,
Janelas Amplas e Escurecidas. Mecânica a
toda Prova, Documentação em Dia, para a
secretaria Municipal de Saúde reaiizar o
transporte de paciente s para tratamento
fora do dornicilio - TFD.

rVIÊS 01 R$ 7.433.33

TOTAL 07 MESES RS 52.033,31

R$ s2.033.31
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03 - DAS CONDICOTS DE PARTI CIPACÃO

Poderão participar pessoa física com base na IN no I 1612021 que tenha interesse e que atenderern a todas as

exigências. inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos exigidos.

04 _ LOCAL E PRAZO DO SERVICOS

Os serviços deverão ser efetuados pela vencedora, na sede do rnuuicípio, ou em outro local previamente
estabelecido pela PREFBITURA MUNICIPAL. Os serviços serão irnediatos a contar da data de assinatura do
Termo de Contrato e recebimento da Ordem de serviço, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saírde.

05 _ EXIGÊNCIA FUNDAMENTAL PABÂ A PRD§TACÃO DOS SBRVICOS

Os preços adotados pela empresa contratada deverão estar de acordo com os praticados no mercado. e neles

deverão estar inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com. impostos. taxas. depreciações, mão-

de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao serviço.

06 _ DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCBIRO

O desembolso para fazer face aos custos com os serviços correrá à conta das dotações orçantetttárias

consignadas no Orçamento do Municipio2022, conforme legislação vigente.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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07 _ DA VIGENCIA

A futura contratação terá vigência ate 3111212022, cotrtados a partir da assinatura do cotttrato, devendo os

valores pactuados serem Í'ixos e irreajustáveis neste período, tto interesse e detenninação da contrâtante e

aceitação pela contratada, o contrato poderá ser prorrogado nos exercícios financeiros subsequelttes, somente

mediante Aditivo Contratual.

Os valores poderão ser alterados, rlos casos previstos em [,ei, sempre através de Tennos Aditivos em ordent

crescente. observando os respectivos créditos orçamentários.

Sucupira do Riachão- MA, 04 de maio de2022
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f,uarir Porto Lirna Carvalho
Sc-'cretária Municipal de Saúde
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