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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

1 – OBJETO 

 

             Aquisição de serviços para manutenção periódica preventiva para o veícu-

lo Fiat Iveco Dayli, placas IPZ 2362. 

2 – JUSTIFICATIVA 

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

CORRETIVA, onde os itens a serem substituídos são de suma importância para o bom 

funcionamento deste veículo, visto que sua substituição no tempo correto evita um dano 

maior no sistema suspensão dianteira, qual se trata do sistema de direção e estabilidade 

do veículo, pois devido à alta quilometragem rodada mensalmente acaba ocorrendo um 

desgaste precoce; Destacamos ainda um fator muito importante, é elemento vital para 

garantir os níveis de estabilidade e serve para converter a rotação do volante em movi-

mento horizontal, sendo de suma importância para a segurança dos ocupantes nas vari-

adas e diferentes circunstâncias encontradas no dia a dia pelos condutores, sendo assim 

é vital para segurança do veículo ajudando a não comprometer a integridade física do 

usuário. Salientamos que este veículo é utilizado para realizar diariamente entrega dos 

pedidos de medicação e matérias para os nove postos de saúde do município e também 

no fornecimento de oxigênio para os pacientes com patologias pulmonares, cabe salien-

tar que tais oxigênios precisam ser transportados na posição vertical, para não correr ris-

co de explosão, sendo que os tubos medem cerca de 1.90 metros.. 

 

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 

           Aquisição de serviços para manutenção periódica preventiva para o veículo 

Fiat Iveco Dayli, placas IPZ 2362, 08 buchas dianteiras, 04 pivô tirante, 02 terminal de 

direção, 01 jogo de pastilhas de freio dianteiro, 01 jogo de pastilhas de freio traseiro, 02 

pivô inferior da balança, 02 pivô superior da balança,  02 buchas tirante, 01 jogo de sapa-
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ta de freio traseira para freio de mão, 01 setor de direção novo original, 01 geometria, 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 pelo 

responsável pela manutenção da frota com dia e hora combinada com fornecedor. 

5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

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

entrega de 04 (dias) para conclusão 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 manutenção solicitada 

qual o veículo não possuía antes. 

7 – FISCAL DO CONTRATO  

 

Jorge William Soares Mann: coordenador de equipe. 

8 – CONDIÇÕES GERAIS 

O veículo deverá ser retirado na sede da Secretaria Municipal da Saúde do Muni-

cípio de Capão da Canoa pelo fornecedor, e deverá ser transportado até a sede do for-

necedor por meio de guincho (tipo platafroma). 

O serviço será acompanhado pelo responsável da manutenção da frota da secre-

taria da saúde e deveram ser sanadas todas as duvidas que surjam.  
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