
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Saúde – Setor de Compras 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte sanitário de pacientes 

 

Justificativa para solicitação de compra ou contratação: Considerando que o transporte sanitário de 

pacientes era realizado até o mês de março/2020 através da Organização Social de Saúde INTS, e que nesse 

momento não disponibilizamos desse serviço em contrato com nenhuma empresa. 

Considerando também o fato de que ter este serviço à disposição da Administração Pública seja de 

suma importância e que a realização de um pregão presencial não é possível devido a quarentena em curso. 

Solicitamos que seja realizada a contratação de empresa especializada, para a realização de transporte 

sanitário de pacientes, a fim de suprir a necessidade da Secretaria de Saúde e também dos munícipes que 

necessitam do serviço supracitado. 

 

Especificações do(s) objeto(s):  

ITEM QTD APRES DESCRIÇÃO 

01 
02 

(por mês) 
Unid. 

Locação de veículo tipo van com motorista, com capacidade mínima 
de 15 (quinze) lugares, no máximo 03 (três) anos de uso, para 
transporte sanitário de pacientes. Combustível e manutenção 
inclusos. Sem limite de quilometragem. 

 

Local e condições de entrega ou execução: Vigência de 03 (três) meses – Secretaria Municipal de Saúde 

– Avenida Paulo Portela, 210 – Jardim Paulista - Suzano, SP; 

  

Prazo para fornecimento: Imediato, após a assinatura do contrato; 

 

Condições de pagamento: Até o vigésimo (20º) dia, após a emissão do documento fiscal respectivo, 

contados da data da aprovação da documentação; 

 

Responsável pelo recebimento, endereço eletrônico e telefone: Diretoria Administrativa, 

diradm_sms@hotmail.com, (11) 4745-2174. 

 

Obrigações da contratada: O abastecimento de combustível e eventuais manutenções necessárias durante 

a vigência do contrato serão de responsabilidade da contratada. Assim como, o transporte dos pacientes 

conforme o informe previamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Em caso de defeito em algum veículo, 

a troca deverá ser realizada imediatamente. 

 


