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inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

4 – Do Local para Entrega dos Veículos: 

Local Estacionamento Unidade de Urgência e Emergência Dr. José Benito Priante 

End.: Rua: José do Patrocínio N°: 158 

Bairro: Fátima Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

No horário das 08:00 às 14:00, nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadual e 

Municipal. 

5 – Da Justificativa Para a Aquisição: 

Tendo em vista a necessidade de suplementar os serviços atenção aos usuários do sistema de 

saúde municipal que carecem de transporte de urgência e emergência, tanto na zona urbana como na 

zona rural; 

Considerando a necessidade de veículo com tração 4x4 devido em razão da alta dificuldade de 

mobilidade na zona rural, o que se deve em grande parte pela existência de terreno arenoso; 

Considerando que é dever da Secretaria Municipal de Saúde oferecer transporte de urgência e 

emergência com qualidade aos cidadãos; 

Considerando as Propostas nº 11884.818000/1190-09 para aquisição de Ambulância Tipo A – 

Simples Remoção – TIPO PICK UP 4X4 e proposta nº 1505101712191329379 para aquisição de 

Ambulância Tipo A – Remoção Simples e Eletiva, justifica-se a aquisição dos veículos ora informados 

neste termo de referência; 

Considerando o aumento no atendimento dos serviços públicos de saúde no município tendo 

em vista a pandemia do Covid-19, que tem afetado e congestionado todo o aparelhamento de 

atendimento aos usuários do município, necessitando de reforço e garantia de atendimento mais 

célere; 

Considerando a estrutura da rede municipal de saúde constituída de 10 Unidades de Saúde na 
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zona urbana e 11 na zona rural, em onde são atendidas toda e qualquer pessoa que necessite de 

atendimento na área de saúde e carece de maior atenção para com os usuários; 

Pelos motivos relacionados acima e em atendimento ao interesse público é que a Secretaria 

Municipal pretende adquirir duas ambulâncias com a finalidade de oferecer melhor e mais rapidez no 

atendimento dos serviços de saúde. 

6 – Das Especificações, quantitativos e preços máximos admitidos; da metodologia aplicada 

para obtenção do valor de mercado e das fontes consultadas: 

6.1. Tendo em vista que as propostas são provenientes do ano de 2017 e 2019 houve a necessidade 

de realização de pesquisa de mercado para auferir o valor atual de mercado, desta forma a 

metodologia utilizada para a aferição do valor de mercado foram pesquisas pela internet no painel de 

preços do governo federal, contratos de outros municípios e com empresa que atua no ramo pertinente 

ao objeto. De posse dos dados foi aplicada a média por item para obtenção do preço médio de 

mercado. O valor médio deverá ser o preço máximo admitido na licitação, assim temos: 
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