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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1 Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2. OBJETO 

2.1 Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, sendo: 

01 (um) veículo tipo van, com teto alto, mínimo de 16 lugares incluindo o motorista , 

ano/modelo 2021/2022 e; 

01 (um) veículo tipo furgão novo, 0km 2022/2022, ambulância suporte básico, para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planalto. Conforme 

resolução SESA 1.009/2021 e 1.067/2021, que habilita os municípios a pleitearem 

adesão aos programas estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação 

da Atenção Primária, visando o incentivo financeiro de investimento para o Transporte 

Sanitário. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1 Gilmar Luiz Scherer 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1 Considerando a RESOLUÇÃO SESA Nº 1.009/2021 e 1.067/2021, que habilita os 

municípios a pleitearem adesão aos programas estratégicos da Secretaria de Estado 

da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o incentivo financeiro de 

investimento para o Transporte Sanitário, para o exercício de 2021; 
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4.3 Considerando ainda a necessidade de renovação constante da frota de veículos 

da Secretaria Municipal de Saúde de Planalto PR, que realizam o deslocamento de 

pessoas debilitadas ou acometidas por algum tipo de enfermidade, no intuito de 

garantir a segurança e de proporcionar maior conforto e comodidade a pacientes que 

necessitam deste transporte.  

4.3 O Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deve ser entendido como uma 

atribuição da área da saúde, sendo vinculado a uma Central de Regulação, com 

equipe e frota de veículos compatíveis com as necessidades de saúde da população 

do município. 

4.4 Os recursos utilizados para aquisição do veículo constante neste Termo de 

Referência são provenientes do Incentivo Financeiro de Investimento para o 

Transporte Sanitário nos Municípios, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 

reais).  

4.5 Conforme analise e aprovação da documentação apresentada a SESA, a 

RESOLUÇÃO 1009/2021 habilita e autoriza o repasse do referido incentivo financeiro 

de investimento para o transporte sanitário do Programa de Qualificação da Atenção 

Primária em Saúde. 

4.6 É obrigatória a utilização da Cláusula Antifraude e Anticorrupção, em atendimento 

a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, c/c a Resolução SESA nº 329/2015, 

ou outra que vier a substituí-la, e fazer constar em seus editais/processos de 

licitações e contratos para aquisição dos bens com recursos financeiros objeto desta 

Resolução. 

4.7 Para composição de preços buscou-se informações de preços juntos e 

revendedoras de veículos, bem como no Banco de Preços e em licitações de mesmo 

objeto, sendo ambas de 2021 – Prefeitura de Cianorte R.P 48.2021 e Prefeitura de 

Guaíra P.E 43.2021, todavia a presente licitação será lançada pelo menor orçamento 

obtido, pois o cálculo da média ficou acima do menor orçamento obtido e os valores 

do Banco de Preços e de outros municípios já encontram-se baixos, pois houve 

aumento dos preços de veículos 0 KM em 2022. 

 

5. DEFINIÇÃO, QUANTIDADE E VALOR DO OBJETO:  
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LOTE: 1  

Item Objeto Quant Unid. Preço máximo 
unitário 

    Preço 
máximo total 

01 VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN,  
 
TETO ALTO; 
 
ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,80 MM  
 
MÍNIMO 16 LUGARES INCLUÍNDO O MOTORISTA, 
(15+1); 
 
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 
2022/2022, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA E 
PORTA TRASEIRA DUPLA; 
 
CARROCERIA MONOBLO CONSTRUÍDA EM AÇO; 
 
MOTOR QUATRO CILINDROS A DIESEL 
(ATENDIMENTO A NORMATIVA PROCONVE P-7, 
PROCONVE L6, PROCONVE L7, OU SUPERIOR), 
 
POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, 
 
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
MÍNIMO DE 70 LITROS, 
 
CAIXA DE CÂMBIO MÍNIMO MANUAL, MÍNIMO 6 
MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; 
 
RODADO SIMPLES;  
 
CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS); 
 
AIRBAG DIANTEIRO MOTORISTA E 
ACOMPANHANTE,  
 
ASSISTENTE ATIVO DE FRENAGEM; 
 
ASSITENTE DE PARTIDA EM RAMPA; 
 
TRAVAS ELÉTRICAS;  
 
AR CONDICIONADO DUPLO DIANTEIRO E TRASEIRO;  
 

01 UN 267.577,87 267.577,87 
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VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; 
 
BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE 
ALTURA; 
 
VOLANTE AJUSTÁVEL; 
   
DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; 
 
CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A 
DISTÂNCIA; 
 
RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM 
ELÉTRICA; 
 
RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16',  
 
RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E 
COMANDOS NO VOLANTE; 
 
TACÓGRAFO DIGITAL; 
 
CÂMERA DE RÉ; 
 
RETROVISORES ELÉTRICOS; 
 
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 3.660 MM; 
COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO 5.900MM; 
 
PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA. 
 
GARANTIA DE 12 MESES. 

02 AMBULÂMCIA SUPORTE BÁSICO tipo B 
 
FURGÃO, NOVO 0KM. 2022/2022. 
 TETO ALTO. 
POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV; 
AR CONDICIONADO MOTORISTA E PACIENTE. 
RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 16; 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 70 L; 
GARANTIA DE UM ANO; 
ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,8OM; 
RETROVISORES ELÉTRICOS; 
COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 5.500MM; 
PLOTAGEM CONFORME MODELO PADRÃO SESA; 
COMBUSTÍVEL DIESEL; 
RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E 

01 UN 293.089,45 293.089,45 
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COMANDOS NO VOLANTE; 
DIREÇÃO ELÉTRO HIDRÁULICA; 
CHAVE COM COMANDO DE TRAVAMENTO A 
DISTÂNCIA; 
RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM 
ELÉTRICA; 
MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. 

Deve atender as exigências: 
- do Protocolo de Referência da Anvisa nº 07. 
- da Portaria nº 3.388/2017 e Portaria 
2.048/2002/GM/MS, itens 2 e 3.2. 
-Resolução do Contran nº 498/2014. 
- NBR 14.561/2000. 
- Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito 
(CAT) e CCT conforme Portaria DENATRAN nº 
190/2009. 
 
Veículo indicado para suporte básico de vida, ou 
seja, transporte de pacientes com risco de vida, 
mas sem a necessidade de intervenção clínica local 
com as seguintes características:  
  
EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE 
SIMPLES REMOÇÃO: 
 
Com revestimento interno do teto e laterais será 
em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e 
sem emendas, em moldes já com o formato da 
parte interna da carroceria, com espessura mínima 
de 3mm. Vedação das junções das chapas do teto e 
laterais com cola poliuretânica de uso da indústria 
automotiva própria para tal finalidade. 
Isolamento termo acústico de todas as laterais e 
teto do veículo feito em isopor tipo P2 de alta 
resistência (CONTRAN 498/14). 
- piso sem emendas, de alta resistência, lavável, 
impermeável, antiderrapante mesmo quando 
molhado, proteções em aço inoxidável nos locais 
de descanso das rodas da maca no piso e nos locais 
(para-choque e soleira da porta traseira), onde os 
pés da maca raspem, para proteção de todos estes 
elementos;  
Material monolítico (anti-bactericida), para resistir 
a trafego intenso, com espessura de 2 mm, 
atendendo as normas de  flambabilidade anti-
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escorregadio com resistência solar, resistência 
química e resistência térmica.  
 
Banco do assistente com poltrona anatômica fixa 
com cintos de segurança; banco baú lateral para 3 
pessoas com cintos de segurança individual;  
 
- Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no 
teto e 4 luminárias  leds;  
 
- tomadas internas 
 
- 1 ventildor 
 
-1 exaustor 
 
oxigênio com suporte para cilindro de no mínimo 
16 litros; com válvula e manômetro, instalação de 
01 suporte para soro fixado no balaústre fixado no 
teto, régua de oxigênio de 3 pontas com 
fluxômetro / aspirador /umidificador. 
 
Será feita uma abertura com passagem livre entre a 
cabine e o salão de atendimento, com passagem 
livre de 550mm. 
 
JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com 
estrutura em alumínio na porta lateral com vidros 
temperados e película opaca com três faixas de 01 
cm a fim de permitir a visibilidade.  
Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras 
do veículo com as mesmas características que a 
janela da porta lateral. 
Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do 
motorista e a do paciente. 
 
MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, 
confeccionada em estrutura de duralumínio 
encaixado e fixado por punhos, e sistema 
automático antiquada, em conformidade com a 
norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a 
operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso 
máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 300 kg. A 
maca possui ainda cintos de segurança com 
sistema de engate rápido (mesmo modelo dos 
cintos das poltronas) para fixação da vítima e da 
maca rígida e 03 cintos de segurança fixos com 
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trava rápida. Possui esse equipamento sistema de 
cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 
90º; com base montada sobre quatro rodas de 
borracha de 5'', sendo duas com freio; 
 
O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão 
com espuma com densidade 33, revestido com 
tecido sintético, sem costuras, impermeável e 
lavável com produtos químicos, e que seja apoiado 
sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser 
apresentado junto com a proposta de preços o 
registro na ANVISA do equipamento acima descrito, 
medindo no mínimo 1,910mm, com pés dobráveis, 
com rodízios resistentes a oxidação, pneus de 
borracha maciça, freios com trava de segurança 
para evitar o fechamento involuntário das pernas 
da maca em posição estendida, capacidade de 300 
kg. 
 
PRANCHA DE IMOBILIZACÃO: Rígida, leve e 
confortável. Possui pegadores amplos para facilitar 
o uso de luvas. Design em ângulo para melhor 
acomodação do paciente. 100% transparente para 
o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para 
imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em 
polietileno com ótima resistência ao impacto. 
Projetada para o transporte manual de vitimas de 
acidentes; Dimensionada para suportar vítimas 
com peso ate 180 kg; Rígida, leve e confortável; 
Possui pegadores amplos para facilitar o uso com 
luvas; Design em ângulo para melhor acomodação 
do paciente; Translúcida, para o uso em Raios-X e 
Ressonância Magnética; Possui aberturas 
especificas para facilitar a imobilização da vítima; 
Possibilita o resgate na água e em alturas; 
Produzida em polietileno com alta resistência a 
impactos; Cor: Amarelo. 
 
SISTEMA ELÉTRICO: O sistema elétrico da 
transformação é servido por circuitos totalmente 
separados e distintos dos circuitos do chassi do 
veículo será alimentado por duas baterias, sendo a 
do chassi original do fabricante e uma outra 
independente para o compartimento de 
atendimento. Essa segunda bateria é do tipo ciclo 
profundo e com capacidade para 90 AH, do tipo 
sem manutenção, 12 volts, instalada em local de 
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fácil acesso, com proteção na base para evitar 
corrosão. Sistema de bloqueio automático o uso da 
bateria do motor para alimentar o compartimento 
de atendimento e as luzes adicionais de 
emergência, quando o veículo estiver com o motor 
desligado. 
O sistema elétrico estará dimensionado para o 
emprego simultâneo de todos os itens 
especificados, do veículo e dos equipamentos, quer 
com a viatura em movimento ou estacionada, sem 
risco de sobrecarga no alternador, fiação ou 
disjuntores. Todos os componentes elétricos e 
fiação são facilmente acessíveis através de quadro 
de inspeção, pelo qual se possam realizar 
verificações e manutenções. As chaves, dispositivos 
indicadores e controles devem estarão localizados 
e instalados de maneira a facilitar a remoção e 
manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, 
chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, são a 
prova de corrosão e de intempéries. 
 A fiação tem códigos permanentes de cores ou ter 
identificações com números/letras de fácil leitura, 
dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. 
Elas serão identificadas por códigos nos terminais 
ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, 
armações e fiações fixados ao compartimento de 
atendimento ou armação por braçadeiras plásticas 
isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos 
que possam resultar em atritos, apertos 
protuberâncias e danos.  Todas as aberturas na 
viatura serão adequadamente calafetadas para 
passar a fiação. Todos os itens usados para 
proteger ou segurar a fiação são adequados para 
utilização e ser padrão automotivo. Todos os 
componentes elétricos, terminais e pontos devem 
ter uma laça de fio que possibilitem pelo menos 
duas substituições dos terminais de fiação. 
 Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos 
por disjuntores principais ou dispositivos 
eletrônicos de proteção à corrente, de fácil 
remoção e de acesso para inspeção e manutenção. 
Central elétrica composta de disjuntor térmico e 
automático, reles, base de fusíveis e chave geral 
instalada no painel de comando. 
 Inversor de corrente contínua (12 v) para 
alternada (220 v) com capacidade de 1000 w de 
potência. 
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O painel elétrico interno, confeccionado em ABS 
injetado na cor branca, localizado na parede sobre 
a bancada próxima a cabeceira do paciente, deverá 
possuir uma régua integrada com no mínimo seis 
tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) ou 220 V 
(AC) e duas para 12 v (DC), além de interruptores 
com teclas do tipo “iluminadas” micro táctil. Todas 
as tomadas elétricas mantem uma distância 
mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio 
conforme normas da ABNT. 
Para atender a da viatura, para o caso de os 
equipamentos elétricos adicionais serão servidos 
por circuitos separados e distintos dos circuitos do 
chassi do veículo, com tensão igual ao do chassi, 
tendo uma central elétrica composta de uma chave 
geral incorporada ao módulo eletrônico de 
potência, o qual será responsável pelo controle e 
proteção de todos os circuitos elétricos relativos 
aos equipamentos e da estrutura do veículo; 
O referido módulo de potência deve ser controlado 
remotamente por um console de operação, 
utilizando comunicação padrão automotivo CAN 
Norma SAE-J1939 (2 fios) para interligação entre os 
mesmos. 
Este comando deve ser compacto, em um bloco 
único, com iluminação própria para cada tecla de 
acionamento quando apenas o pós-chave estiver 
acionado, para melhor visualização em operações 
noturna ou com baixa luminosidade, deve ter 
vedação contra poeira e água e interagir via 
tecnologia CAN- J1939. 
Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos 
pelo módulo eletrônico, não será permitido uso de 
disjuntores térmicos em nenhuma hipótese, ao 
invés para estes itens críticos pode ser usado rele e 
fusível padrão automotivo. 
O módulo eletrônico de potência deve ser capaz de 
detectar curtos-circuitos e sobrecargas, desligando 
imediatamente o circuito que apresentar 
problema, protegendo o equipamento que nele 
estiver ligado. Deve possuir também um sistema de 
diagnóstico via console de operação, o qual deve 
indicar claramente o circuito ao qual ela se refere; 
Este módulo visa trazer agilidade na manutenção; 
O sistema elétrico será dimensionado para o 
emprego simultâneo de todos os itens 
especificados, quer com a viatura em movimento, 
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quer estacionado, sem risco de sobrecarga no 
alternador, fiação ou componentes, sendo que se 
necessário será trocada a bateria e alternador 
originais por outros de maior potência; 
Tomada de rede externa instalada na lateral 
esquerda externa, com cabo de 20m. 
 
FARÓIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes 
direcionáveis com lâmpadas de led´s de embarque, 
sendo um na porta corrediça lateral e dois sob as 
portas traseiras. 
 
SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE 
EMERGÊNCIA: Sinalizador tipo barra linear, com 
módulo único e lente inteiriça, com comprimento 
mínimo de 1000 mm e máximo de 1300 mm, 
largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e 
altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, 
instalada no teto e na cabine do veículo. Estrutura 
da barra em ABS reforçado com alumínio 
extrusado, ou alumínio extrusado na cor prata, 
cúpula injetada em policarbonato na cor vermelha, 
resistente a impactos e descoloração, com 
tratamento UV.  
Conjunto luminoso composto por diodos emissores 
de luz (led), na cor vermelha, de alta frequência 
(mínimo de 240 flashes por minuto). Este 
equipamento possui sistema de gerenciamento de 
carga automático, gerenciando a carga da bateria 
quando o veículo não estiver ligado, desligando 
automaticamente o sinalizador se necessário. Este 
sinalizador acompanha o Laudo que atende as 
normas SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, 
corrosão e deformação, este deve ser apresentado 
junto com a proposta de preços bem como 
homologação da fabricante dos equipamentos de 
sinalização para a empresa que fará a instalação 
nos veículos declarando que a mesma é 
homologada de forma que que seja mantida a 
garantia dos mesmos após a instalação. Sinalizador 
acústico com amplificador de potência mínima de 
100 W RMS @ 13,8 Vcc, com no mínimo quatro 
tons distintos, sistema de megafone com ajuste de 
ganho e pressão sonora a um metro de no mínimo 
100 dB @ 13,8 Vcc. Este equipamento não geram 
ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma 
de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio 
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ou telefonia móvel.  
Três sinalizadores pulsantes com lâmpadas de led´s 
intercalados, de cada lado da carroceria da 
ambulância, sendo dois vermelhos e uma central, 
na cor cristal, com frequência mínima de 90 flashes 
por minuto, com acabamento com aro cromado e 
base de borracha (CROMO).  
Dois sinalizadores na parte traseira da ambulância 
na cor vermelha, com frequência mínima de 90 
flashes por minuto, também com lâmpadas de led´s 
operando mesmo com as portas traseiras abertas e 
permitindo a visualização da sinalização de 
emergência no trânsito, quando acionado, com 
acabamento com aro cromado e base de borracha 
(CROMO). 
 Sinalizador acústico de ré. Os comandos de toda a 
sinalização visual e acústica estarão localizados em 
painel único, na cabine do motorista, permitindo 
sua operação por ambos os ocupantes da cabine e 
o funcionamento independente do sistema visual e 
acústico, e será dotado de:  
Controle para quatro tipos de sinalização (para uso 
em não emergências, para uso em emergências, 
para uso em emergências durante o atendimento 
com o veículo parado, para uso em emergências 
durante o deslocamento).  
Botão liga-desliga para a sirene.  
Botão sem retenção para sirene para “toque 
rápido”.  
Botão para comutação entre os quatro tipos de 
toque de sirene. 
 
ILUMINAÇÃO INTERNA: Instalação de seis 
luminárias embutidas no teto, com base estampada 
em alumínio, lâmpadas de LED, com no mínimo 50 
led´s, distribuídas de forma a iluminar todo o 
compartimento do paciente, segundo padrões 
mínimos estabelecidos pela ABNT.  
Possuir duas luminárias com foco dirigido sobre a 
maca, com lâmpadas em modelo LED, com no 
mínimo 12 leds.  
 
VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO: Instalação de 01 
exaustor/ventilador 12 volts no teto do veículo 
para circulação e renovação do ar no 
compartimento do paciente. 
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AR CONDICIONADO: Sistema de ar condicionado a 
fim de fornecer e manter o ar limpo no nível 
especificado de temperatura interna conforme 
NBR14561/2000, cujo sistema deve ter a 
capacidade de manter a temperatura interna de 20 
a 25 graus Celsius quando a temperatura externa 
estiver acima desta marca. “Tal sistema deverá ser 
em gás ecológico (134ª) a partir do compressor de 
160cc, condensador paralell flow com filtro 
acoplado. Com eletro ventilador auxiliar de 14” 
chicote elétrico independente e com conectores 
selados, suporte de fixação no motor do veículo, 
trocador de calor em alumínio afixado por suportes 
de alumínio de 2.4 mm, termostato, controle da 
ventilação do evaporador através de rampa de 
aceleração (PWM), 01 núcleo, evaporador na caixa 
de ventilação do painel na cabine com trocador em 
alumínio brasado. Caixa evaporadora no ambiente 
traseiro com resistência a impactos e vibrações, a 
estrutura deve ser pintada eletrostaticamente para 
garantir impedimento à corrosão (devido ao 
contato com água) e com invólucro em Fiber Glass 
de 2.0 mm isolado térmico e acusticamente, cuja 
caixa deverá comportar um núcleo de refrigeração 
dimensionado para a demanda da temperatura 
referida, devera fornecer uma potencia de 20.000 
BTU’s na cabine dianteira e 30.000 BTU’s no 
compartimento traseiro (sala o de atendimento), 
devendo oferecer uma flecha de ar de 2500 mm 
com a velocidade mínima de 0,26 m/s e uma vazão 
global mínima de 1000 m³/h para garantir a 
eficiência mínima pretendida quanto a circulação 
de ar até à porta traseira do veículo. Também, 
objetivando melhora na durabilidade do 
compressor e constante produção de frio, mesmo 
com o motor do veículo em RPM reduzida, é 
exigido que a temperatura máxima do gás na pré-
válvula expansora, não exceda á temperatura de 
45º C, e os componentes do sistema devem ser 
interligados por mangueiras e / ou canos e 
conexões detalhadamente posicionados de forma a 
garantir que não tenham contato direto com o 
chassi e / ou a carroceria do veículo a fim de evitar 
vibrações e consequentes quebras ou 
rompimentos.  
 
GRAFISMO EXTERNO com modelo e cores a ser 



 

 

13 

 

informado. 

TOTAL GERAL R$ 
560.667,32 

 

5.1  O valor máximo constante no objeto, R$ 560.667,32 (quinhentos e sessenta mil 

seiscentos e sessenta e sete reais com trinta e dois centavos), refere-se a média de 

preços feita através do Relatório de Cotação, concluída junto ao sistema Banco de 

Preços, conforme planilha anexa a este termo de referência, bem como pesquisas de 

outros municípios e orçamento de empresas. Importante destacar que não houve 

lançamento no menor valor obtido, pelo motivo que os menores valores se referem ao 

ano de 2021, e em 2022 houve alteração de preços na indústria automobilística. 

 

FONTE DE PESQUISA VAN VALOR MÉDIA 

BANCO DE PREÇOS  271.889,39 267.577,87 

PREF. DE CIANORTE R.P 48/2021 Master l3h2 205.000,00 

PREF. DE GUAÍRA P.E 43/2021 Master l3h2 261.000,00 

ORÇAMENTO INGÁ VEÍCULOS Sprinter 416 CDI 310.000,00 

ORÇAMENTO OPEN VEÍCULOS  Master Minibus 290.000,00 

    

FONTE DE PESQUISA AMBULÂNCIA VALOR MÉDIA 

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS Renault Master -  314.000,00 293.089,45 

BANCO DE PREÇOS  258.357,80 

OPEN VEÍCULOS  Renault Master L2H2 310.000,00 

INGÁ VEÍCULOS Sprinter Furgão 416CDI 290.000,00  

 

6. RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO BEM. 

6.1. Os recursos necessários para aquisição do objeto deste Termo de Referência, já 

estão disponíveis junto ao tesouro municipal, no valor de R$ 170.000,00 (Cento e 

Setenta Mil Reais para cada veículo) através de transferência do Governo do Estado 

do Paraná, e o restante será disponibilizado através de recursos próprios do 

Município. 

 

7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO BEM. 
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7.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar o objeto deste termo de 

referencia no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias após a emissão de Ordem de 

Compra/Empenho, emitido pelo Município de Planalto – Pr. 

7.2. A empresa vencedora do certame deverá agendar junto a Secretaria de Saúde 

pelo telefone 46-3555-1589 em horário comercial, a entrega técnica do Veículo, 

dentro do prazo previsto para a entrega do objeto item 7.1. 

7.3. Não será aceito o objeto que estiver em desacordo com este termo de 

referência.  

 

8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 

pela Secretária de Agricultura desta municipalidade. 

8.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços 

executados e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicação das 

penalidades previstas.  

8.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a 

execução do contrato e dos respectivos serviços e/ou entrega, bem como dirimir 

qualquer duvida e pendencia que surgirem no curso de sua execução, determinando 

o que for necessário para a regularização das faltas, ou problemas observados, 

conforme prevê o art. 67 da lei n°8666/93 e suas alterações.  

8.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto 

será a acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Gilmar Luiz 

Scherer, Secretário de Saúde, o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos 

termos do art. 67 da lei n°8.666/93. 

 Planalto – PR, 24 de março de 2022. 

 

 

Gilmar Luiz Scherer 

Secretário Municipal de Saúde 
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Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal 


