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TERMO DE REFERENCE

1. UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria Administrativa Financeira/SMS

2. OBJETO: Contratagao de empresa especiatizada no servigo de locagao de ambutancia tipo

simples remogao, conforms especificagoes e quantitativos previstos neste termo, para atender as

demandas da Secretaria Municipal da Saude para o enfrentamento da pandemia do novo coronavlrus

(COVID19).

2.1. Esta contratagao sera realizada atraves de dispensa de licitagao, de forma sob demanda,

conforme a necessidade da Secretaria.

3. DA JUSTIFICATIVA: Considerando a Declaragao de Emergencia em Saude PCiblica de

/'~V Importeincia Intemacional, pela Organizagao Mundial de SaCide, expedida no dia 30 de Janeiro de

2020, em decorrencia da infecgao humana pelo novo coronavlrus (COVID-19), a Lei Federal n°

13.979/2020 (art. 4°, § 1°), bem como o Estado de Emergencia instituldo pelo Estado do Ceara e

pelo MunBcipio de Sobral. por meio dos decretos n° 33.510/2020 e n° 2.371/2020, respectivamente,

bem como o Estado de Calamidade, por forca do Decreto n° 2409, de 21 de abril de 2020.

reconhecido pelo Estado do Ceara, por meio do Decreto Legislative n° 547/2020, de 23 de abril

de 2020. o presente processo sera instruldo com base no art. 24, inciso IV, da Lei de Licitagoes e

nos artigos 4° a 4°-l da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com as alteragoes promovidas pela

Medida Provisoria n° 926, de 20 de margo de 2020, que possibilita a dispensa nos casos de

emergencia ou de calamidade publica, em especial para enfrentamento da crise de saude pdblica de

importance intemacional decorrente do coronavlrus.

Com o avango dos casos, e como medida de enfrentamento ao novo coronavlrus, o municlpio

/'~N elaborou um piano de agao com base em estudos apresentados e criticamente avaliado pelo Comite

de Crise do COVID-19, no que diz respeito ao transporte de forma eficaz de paciente com suspeita

ou confirmagao de COVID-19. Com efeito, a COVID-19, dependendo do avango da doenga, causa

lesoes pulmonares que dificultam a respiragao do paciente, sendo necessario a locomogao em

ambutancia de grande porte com teto alto que tenha uma ventilagao interna adequada, com janelas

de ventilagao para diminuir transmissibilidade do virus. Muitos dos pacientes estao situados em

distritos fora do perlmetro urbano do municlpio, conforme divulgagao feita pela Secretaria da Saude

de numero de casos confirmados em anexo, sendo certo que o transporte deve ser o mais celere

posslvel para que em tempo habil o paciente receba atendimento hospitalar necessario.
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4. DAS ESPECIFfCACOES E QUANTSTATIVOS DO OBJETO

&
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SERVigO DE LOCAgAO DE VEICULO. Complement©: LOCAgAO DE 04 (QUATRO)
VElCULOS. AMBULANCIADE TRANSPORTE TIPO "A” ou "B". SEM CONTRATAgAO
DE MOTORISTAS, SEM COMBUSTlVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE INCLUINDO
MANUTENgAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEgAS,
QUANDO NECESSARIO, VEICULO FURGAO, COR: BRANCA, ADAPTADO PARA
AMBULANCIA SIMPLES REMOgAO, POTENCIA MINIMA DE 120 CV, MOTOR
MlNiMO DE 2.2 CC, TETO ALTO, DIREgAO HIDRAULICA, ALARME, VIDROS E
TRAVA ELETRICA, DESTINADO AO TRANSPORTE EM DECOBITO HORIZONTAL
DE PACIENTES QUE NAO APRESENTAM RISCO DE VIDA, PARA REMOgOES
SIMPLES E DE CARATER ELETIVO. DEVE TER AR CONDICIONADO,
SINALIZADOR OPTICO E AC0STICO; MACA ARTICULADA E COM RODAS,
SUPORTE PARA SORO E OXIGENIO MEDICINAL. DEVENDO ESTA DE ACORDO
COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14.561/2000,NORMATIZAgAO DA PORTARIA
GM/MS 2048, DE 05.11. 2002 E PORTARIA 2214/2017 GM/MS, QUE PADRONIZAAS
UNIDADES DE SUPORTE BASICO DE VIDA NO ATO DA ENTREGA OS VElCULOS
DEVERAO ESTAR COM SEUS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVAgAO E FUNCIONAMENTO E COM TODA A
DOCUMENTAgAO TOTALMENTE REGULARIZADAE DE ACORDO COM O C0DIGO
DE TRANSITO VIGENTE. |

1 SERVigO

4.1. Especificagao Detalhada:

4.1.1. Toda a frota disponibilizada devera manter as caracierlsticas e cor padrao de fabrics,
tonalidade uniforme;

4.1.2. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculos devera ser entregue obrigatoriamente
no ato da contratagao;

4.1.3. Os veiculos utilizados para a prestagao dos servigos spmente poderao ser conduzidos por
profissionais devidamente habilitados e autorizados pela CONTiRATANTE;

4.1.4. O ar condicionado e a diregao hidraulica deverao ser orjiginais de fabrics, nao sendo aceito
instalagoes posteriores.

4.1.5. O veiculo ficara disponivel 24 (vinte e quatro) horas a Cdlula de Transporte e, encerradas as
atividades do dia, serao recolhidos para as dependences da garagem do setor supracitado, onde

ficarao retidos ate o proximo expediente.

5. DOS RECURSOS ORgAMENTARlOS

5.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao pela fonte de recursos do(a) FUNDO
MUNICIPAL DA SAGDE DE SOBRAL / SEGRETARIA MUNICIPAL DA SAGDE, com a seguinte
dotagao orgamentaria: 0701.10.122.0073.1360.33903900.1214000000 - Fonte Federal.

6. DA EXECUQAO E DO RECEBIMENTO

6.1. Quanto a execugao:

6.1.1. O objeto contratual devera ser executado em conlormidade com as especificagoes

estabelecidas neste instrumento, e nas condigoes previstas nod subitens seguintes:
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6.1.1.1.A execugao do servigo sera feita mediante solicitagao da CONTRATANTE, de acordo com a
necessidade do servigo, prestados em ate 24 (vinte quatro) horas uteis, contados a partir da data

de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Servigo(s)/Nota(s) de Empenho(s).

6.1.1.2. A prestagao dos servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta
responsavel por toda despesa decorrente do objeto da contratagao, comprometendo-se ainda
integralmente com eventuais danos causados.
6.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados
ate 12 (doze) horas uteis antes do termino do prazo de execugao, e aceitos pela contratante, nao
serao considerados como inadimplemento Contratual.

6.2. Quanto ao recebimento:

6.2.1. PROVISORiAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificagao da conformidade

do objeto com as especificagoes, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, apos a verificagao da

qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condigoes estabelecidas foram
atendidas e a consequente aceitagao das Notas Fiscais pelo gestor da contratagao, devendo haver

rejeigao no caso de desconformidade.

6.2.3. Caso o objeto licitado nao atenda as especificagoes exigidas ou apresente defeitos, nao sera
aceito, sujeitando-se o fornecedor a aplicagao das penalidades previstas no termo do contrato.

7. DOPAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentagao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante credito em conta corrente
em nome da contratada, preferencialmente no Banco Caixa Economica Federal.

7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorregoes sera devolvida a contratada para as devidas
corregoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegara a fluir a partir da data de
apresentagao da nota fiscal/fatura corrigida.

7.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

7.3. £ vedada a realizagao de pagamento antes da execugao do objeto ou se o mesmo nao estiver
de acordo com as especificagoes deste instrumento.

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes
comprovantes:

7.4.1. Documentagao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

7.5. Toda a documentagao exigida deverd ser apresentada em original ou por qualquer processo de

reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartorio. Caso a documentagao tenha sido emitida pela

Internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua autenticidade.

8. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigagoes, a contratada estara sujeita, sem prejufzo das
sangoes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades:

8.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
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8.1.1.1. Multa moratoria em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da

respectiva solicitagao do drgao contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por

ocorrencia.

8.1.1.2. Multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao em

caso.de recusa a assinatura de Ata de Registro de Pregos e/ou Contrato, ou recusar-se a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente;

8.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no Decreto
Municipal n° 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da
respectiva solicitagao do orgao contratante.

8.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e .por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no

Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condigoes de habilitagao durante o prazo do contrato, nos termos do inciso
XIII do art. 55, da Lei Federal n° 8.666/93; .

b) permanecer inadimplente apos a aplicagao da advertencia;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administrag§o, os documentos exigidos na legislagao,
para fins de liquidagao de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementer o valor da garantia recolhida apos solicitagao da
Administragao;

e) nao devolver os valores pagos indevidamente peia Administragao;

f) manter funcionario sem qualificagao para a execugao do objeto contratado;

g) utilizar as dependencias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protegao individual (EPI), quando exigido, ais seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagao, na hipotese de contratagao de servigos de mao
de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico, em

especial quando solicitado pela Administragao;

j) Deixar de repor funcionarios faltosos;

I) Deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de contratagao de servigos de mao de
obra;

m) Deixar de observar a legislageio pertihente aplicavel ao seu ramo de atividade;

n) Deixar de efetuar o pagamento de salaries, vales-transportes, vale-refeigao, seguros, encargos

fiscais e sociais, bem como deixar de arcar..com quaisquer outras despesas relacionadas a execugao

do contrato nas datas avengadas;

o) Deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

p) Deixar de entregar ou entregar Com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela

Administragao;

q) Retirar das dependencias da Administragao quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou nao, sem autorizagao previa do responsavel;

i
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8.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no
Decreto Municipal n° 2316/2019, quando riao entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a quatidade, especificagoes e condigoes licitadas ou contratadas e/ou com vicio, irregularidade

ou defeito oculto, que tome o objeto improprio para o fim a que se destina;

8.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por orderri de servigo ou instrumento equivalents, de acordo com
as regras dispostas no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo
motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administragao Publica,

os servigos contratuais.

8.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal n°
2316/2019, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, a rescisao do contrato ou ao cancelamento da ata de
registro de pregos;

b) fornecer informagao e/ou documento falso;

8.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no ambito do processo
administrative de aplicagao de penalidade, quando nao cumprir quaisquer dos itens nao

mencionados nesta segao, em relagao a fase de execugao contratual.

8.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo
inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Administragao Municipal e sera descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo

de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja

promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das

multas previstas neste instrumento e das demais cominagoes legais.

8.2. O CONTRATADO recolhera a multa por meio de:

8.2.1. Documento de Arrecadagao Municipal (DAM), podendo ser substitufdo por outro instrumento

legal, em nome do 6rgao contratante. Caso nao o faga, sera cobrado pela via judicial.

8.2.2. Descontos ex-officio de qualquer credito existente da CONTRATADA ou cobradas

judicialmente e terao como base de calculo o cronograma inicial dos servigos.

8.3. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditorio, na forma da lei.

9. DAS OBRIGACdES DA CONTRATADA

9.1. Prestar os servigos em conformidade com as condigoes deste instrumento.

9.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,

todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas neste instrumento.

9.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acrescimos ou supressoes
limitadas ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o

valor contratual.

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes

da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo ser arguido para efeito de
exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a fiscalizagao ou
acompanhar a execugao contratual.
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9.5. Responder por todas as despesas diretds e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previdencia social, impostos,

encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis

trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis ao pessoal

empregado na execugao contratual.

9.6. Prestar imediatamente as infomnagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater tecnico, hipotese em que serao

respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a sua expensas, no total ou

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da

execugao ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificagoes deste termo,

no prazo fixado pelo orgao/entidade, contados da sua notificagao, independentemente das

penalidades aplicaveis ou cabiveis.

9.8. Cumprir, quando for o caso, as condigoes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo

periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela

Administragao.

9.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

9.10. Responsabilizar-se integralmente pela observance do disposiÿivo no titulo II, capitulo V, da CLT,

e na Portaria n° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relatives a segdranga e higiene do trabalho, bem

Legislagao correlata em vigor a ser exigida.

9.11. Responsabilizar-se por todas as despesas com os veiculos iie sua propriedade, inclusive as
de acidentes e multas (quando ocasionadas por sua culpa ou dolo), pedagios, impostos,
estacionamento, taxas, licenciamentos, seguro obrigatorio e outras que incidam direta ou
indiretamente, sobre os servigos ora contratados.

9.12. Registrar e licenciar no Estado Ceara os veiculos automotores, objeto do contrato que atuarem

neste Estado, conforme preceitua o art. 1° da na Lei 17.080, de 23 de outubro de 2019.

9.13. Sera por conta da CONTRATADA o emplacamento e outros encargos necessarios a execugao
dos servigos, sem nenhum onus adicional para a Secretaria da Saude da Prefeitura do Municipio de
Sobral, Estado do Ceara.

9.13.1. Estabelecer a programagao de manutengao preventiva de sua frota locada.

9.13.2. A CONTRATADA dever£ manter no veiculo urn formulario especifico com anotagoes das
datas em que recebeu manutengoes. preventivas, constando o que foi providenciado e dando
conhecimento por escrito ao Setor de Transporte/Administrador do contrato.

9.13.3. Ocorrendo a necessidade de realizagao de manutengao corretiva de qualquer veiculo locado,
o Municipio de Sobral comunicara o fato a CONTRATADA, que providenciara os servigos, inclusive
de reboque e substituigao do veiculo, enquanto perdurar a imobilizagao.

9.13.4. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de manutengao preventiva e corretiva

(mecanica, funilaria, pintura, eletrica), inclusive mao de obra, material, revisao, reposigao de pegas

gastas com uso e desgaste normal do veiculo ou decorrentes de acidentes e/ou possuir seguro com
cobertura total em todos os veiculos; troca de pneus, troca de oleo.

9.14. Utilizar veiculos conforme categories descritas neste termo na prestagao dos servigos de
transporte, todos mantidos em perfeito estado de conservag§o, limpeza e seguranga, obedecidas
todas as normas emanadas do Poder Publico, que regulamentam a utilizagao de veiculos.

como a
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9.14.1. Entregar os veiculos revisados e com aspecto de limpeza e higiene, nas partes internas e
externas, munido de todos os acessorios exigidos pelo Codigo de TrSnsito Brasileiro.

9.15. Disponibilizar os servigos a partir da data da assinatura do Contrato, devendo ate esta data,
apresentar copia autenticada dos documentos dos veiculos que prestarao os servigos nas
respectivas categorias, exigidas pela legislagao pertinente, bem como, e obrigatorio de cada um dos
veiculos, isentando a Secretaria da Saude da Prefeitura do Municipio de Sobral de qualquer
responsabilidade juridica ou financeira na ocorrencia de qualquer acidente, devendo,
obrigatoriamente, em caso de troca de qualquer veiculo, atualizar os documentos junto a
Coordenagao de Transportes da SMS/Sobral.

9.16. Adotar todas as providencias necessarias ao socorro de vitimas, com caso de acidentes e
informar imediatamente a Secretaria da SaCide/Sobral.

9.17. Relatar a Gerencia da Celula de Transportes da Secretaria toda e qualquer anormalidade
observada em virtude da prestagao dos servigos.

9.18. A contratada devera substituir, imediatamente, um veiculo por outro equivalente, quando este
nao apresentar condigoes de uso em face de deficiencias que forem constatadas, bem como for
recolhido para a manutengao preventiva e/ou corretjva, acidentes, revisoes ou outros impedimentos,
ainda que por motivos alheio a sua vontade. v
919.. Executar os servigos, com a observancia dos seguintes requisitos:

a) e vedada a sublocagao de veiculos, sejam de propriedade de particulares.

9.20. Obriga-se a CONTRATADA a trocar os pneus dos veiculos de acordo com as exigencias do art.

4° da Resolugao do CONTRAN n° 558/1980, sendo proibida a colocagao de pneus recondicionados.

9.21. E reservado o direito de solicitar, em qualquer tempo, a imediata substituigao dos veiculos que
nao se apresentarem em boas condigoes de operagao ou estiverem em desacordo com as
especificagoes tecnicas. As eventuais substituigoes durante o contrato deverao ser feitas no padrao
equivalente ao estipulado, sem qualquer onus adicional a CONTRATANTE.

12. DAS OBRIGAQ0ES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execugao do objeto a contratada atraves de Nota de Empenho ou outro instrumento
habil.

12.2. Proporcionar a contratada todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a lei n° 8.666/1993 e suas
alteragdes posteriores.

12.3. Fiscalizar a execugao do objeto contratual atraves de sua unidade componente, podendo, em
decorrencia, solicitar providencias da contratada, que atendera ou justificara de imediato.

12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugao do objeto contratual.

12.5. Efetuar pagamentos devidos a contratada nas condigoes estabelecidas neste termo.

12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

13. DA FISCAUZACAO

13.1 A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Sr. Giovanni Andrade Menescal,

Gerente do Setor de Transportes da Secretaria da Saude do municipio de Sobral-CE, gestor

especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67,

da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

/"'s
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14. PRAZO DE VIGENCSA E DE EXECU£AO DO CONTRATO

14.1. O prazo de vigincia do contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura,

e podera ser prorrogado por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de

enfrentamento dos efeitos da situagao de emergencia de saude publica, nos termos do art. 4°-H, da
Lei 13.979/2020.

14.2. A publicagao resumida do instrumento de contrato dar-se-a na forma do paragrafo unico, do

art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

14.3. O prazo de execugao do objeto deste contrato e de 06 (seis) meses, contado a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.

14.4. 0prazo de execugao podera ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993,
bem como em razao da permanencia do estado de emergencia que ensejou a contratagao, nos
termos do art. 4°-H, da Lei 13.979/2020.

Sobral/CE, 17junho de 2020.

Ismael de Vasconcelos Ferreira
Coordenador Administrativo Financeirc
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