
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

                PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA                 1            

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 1489, 1768 e 2418/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM COM PREÇO MÁXIMO 
FIXADO 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Município de GLORINHA/RS, por sua Pregoeira Oficial, em 
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006, 147/2014 e 
Lei Complementar nº 155/2016, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 4378 
de 2018, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO. 

1.2. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação (Internet), utilizando métodos de 
autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em 
todas as fases do certame. 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 215/2017 e Equipe de Apoio pela Portaria nº 098/2018, 
mediante a inserção e monitoramento de dados no Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A), SENDO 02 (DUAS) 
FURGONETAS E 01 (UM) FURGÃO, com recursos oriundos da FAF-FNS Nº 
4309051712271821982 e 4309051712220630318 e Consulta Popular 
2017/2018, tudo de acordo com este Edital e seus Anexos. 

2.2.  Somente serão homologadas as propostas finais, cujo preço unitário ofertado 
não ultrapasse o preço máximo fixado nos itens.   

2.3. O fornecedor da proposta vencedora, deverá encaminhar a proposta e o 
catálogo ou similar por meio eletrônico pregao@glorinha.rs.gov.br, até 2 
horas após o final do certame. 

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

3.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 14/12/2018 às 13h ao dia 
28/12/2018 às 8h20min. 
3.2. LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: até o dia 26/12/2018 às 18h. 
3.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 28/12/2018 às 8h30min. 
3.4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: dia 28/12/2018 às 9h. 

3.5. Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários 
limites previstos para o recebimento e a abertura das propostas, atentando, 
também, para o início da disputa. 

4. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 
Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, 
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Estar credenciado perante o Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado. 

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: 

5.3.1. declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

5.3.2. estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

5.3.3. reunidos sob forma de consórcio; 
5.3.4. esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 
Administração Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;  
5.3.5. enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da 
Lei 8.666/93. 
5.3.6. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa 
licitante. 

6. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

6.1. Os fornecedores interessados em participar do presente pregão, deverão 
fazer seu credenciamento junto à Confederação Nacional dos Municípios através 
do Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde 
qualquer fornecedor, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a 
documentação exigida terá acesso ao portal. 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

6.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
em virtude de sua suspensão no Cadastro de Fornecedores. 

6.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 
seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Glorinha a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.  

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico. 

7. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a Pregoeira abrirá a 
sessão pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
devem estar em perfeita consonância com o disposto no item anterior. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.2. Somente poderá participar da rodada de lances, a licitante que 
anteriormente tenha encaminhado proposta de preços. 

7.3. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob 
pena de serem excluídos do certame pela Pregoeira. 

7.4. Será considerada aceitável a proposta que: 

a) atenda a todos os termos deste Edital; 

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado. 

c) a proposta deverá indicar somente UMA MARCA/MODELO para cada item 
do objeto ofertado sob pena de desclassificação se o licitante apresentar mais 
de uma marca. 
7.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance, 
exclusivamente, por meio do provedor eletrônico. 

7.6. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de 
lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance 
registrado no sistema. 

7.7. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o 
lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 

7.8. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 
Licitantes, sendo vedada a identificação do detentor do lance, conforme item 
7.3 acima. 

7.9. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso 
de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9.1. A sessão pública do Pregão só estará concluída depois de declarados os 
vencedores em cada item do certame e encerrado o prazo para manifestação 
de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes manterem-se 
conectados ao sistema até o final desta etapa. 

7.10. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta, 
diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja 
obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação. 

7.10.1. Após o encerramento da fase de lances, desempates e declaração dos 
vencedores, o licitante DEVERÁ ficar ON LINE no sistema para a FASE DE 
NEGOCIAÇÃO, via chat com a Pregoeira, podendo ser acompanhada pelos 
demais fornecedores. 
7.11. Em havendo desconexão entre a Pregoeira e os demais Licitantes por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.12.  Caso haja desconexão do sistema para a Pregoeira, na etapa de lances, 
e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, 
quando possível a retomada do certame pela Pregoeira os atos até então 
praticados serão considerados válidos. 

7.13. A Pregoeira poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a 
qualquer momento. 
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7.14. A Pregoeira anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo 
assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas. 

7.15.1. Entende-se como empate ficto, aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como 
pelo valor. 

7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 
preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior 
à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, a apresentação 
de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses 
em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, bem como às 
empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei 
Complementar nº 123/2006, no momento do envio de suas propostas pelo 
sistema. 

7.19. Definidos os vencedores de cada item, estes deverão encaminhar a 
documentação de habilitação e proposta financeira, nas formas e nos prazos 
estabelecidos nos itens 8 e 9, respectivamente. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. O licitante detentor da proposta vencedora deverá encaminhar após o final 
da sessão pública, para o e-mail pregao@glorinha.rs.gov.br, a PROPOSTA 
ajustada ao lance vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas; com posterior 
encaminhamento do original da proposta e a documentação abaixo relacionada, 
via SEDEX ou outro meio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após o 
encerramento do certame, aos cuidados da Pregoeira, no seguinte endereço: 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, Nº 23.400, CENTRO, CEP 94.380-
000, GLORINHA/RS – SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Caso os 
documentos não sejam recebidos pela Pregoeira dentro das 72 (setenta e duas) 
horas, o licitante será inabilitado. 
8.2. O envelope contendo a documentação de habilitação deverá informar em 
sua face externa o número do Pregão a que se refere e a identificação do 
licitante (Razão Social, CNPJ e endereço). 
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8.3. Os documentos deverão estar em nome do licitante, com número do CNPJ 
e endereço respectivo, observando o seguinte: 

 Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar 
em nome da matriz; 

 Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da 
filial; 
- No caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente sejam emitidos em nome da 
matriz. 
- O atestado de capacidade técnica pode ser apresentado em nome e 
com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante. 

8.4. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, 
à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por servidor da Equipe de Apoio, ou publicação em órgãos 
da imprensa oficial, na forma do art. 32 da Lei 8.666/93. 
8.5. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar 
documentação relativa à: 
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a)  Registro comercial, no caso de empresa individual; ou  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades 
por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de capacidade técnica que comprove a venda de objeto igual ou 
similar ao deste edital, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado.  
 
III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação 
judicial e extrajudicial em prazo não superior a 60 dias da data designada para 
apresentação do documento; 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigidos e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
podendo ser substituído por Escrituração Contábil Digital (ECD), através do 
SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, conforme Instruções Normativas 
RFB nº. 787/07. A situação da empresa deverá ser comprovada através dos 
seguintes indicadores, que serão apresentados já calculados por profissional 
competente, será realizada com a aplicação da seguinte fórmula, e respectivos 
índices mínimos aceitáveis: 

a. LC (índice de liquidez corrente), o qual será calculado como segue: 

       LC = AC, onde: 
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                                                    PC 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando o 
LC for igual ou superior a 1,0. 

b. LG (índice de liquidez geral), o qual será calculado como segue: 

                                              LG = ( AC +  ARLP ), onde: 

                                                      (PC  +  PELP) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando o 
LG for igual ou superior a 1,0. 

c. SG (solvência geral), o qual será calculado como segue: 

                                                  SG = ( AT  -  DA ), onde: 

                                                            (PC + PELP) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando o 
SG for igual ou superior a 1,30. 

Onde: 

AC = Ativo circulante PC = Passivo circulante ARLP = Ativo Realizável a Longo 
Prazo 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total DA = Despesas 
Antecipadas 

c) Obs: utilizar no cálculo duas casas decimais. 

IV – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades - Alvará; 

b) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; 

c) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; 

d) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual;  

e) Certidão de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à 
Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

f) Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho (CNDT) 

V – Declarações: (cf. Anexo II) 
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a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal, devidamente assinada pelo seu representante legal da 
proponente; 

b) Declaração de que atende a todas as exigências de habilitação; 

c) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar com o Poder 
Público, em qualquer das suas esferas; e que não sofreu condenação por 
improbidade administrativa, nos termos da Lei n° 8.429/92, nos últimos anos. 

d) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 
da Lei Complementar 123/2006, disciplinado no item 8.6.deste edital, deverão 
apresentar declaração, firmada por profissional contábil, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida no item 8.5, inclusive de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93 e art.7º da Lei 10.520/02, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação ou revogar o pregão. 

9. DAS PROPOSTAS e PRAZO DE ENTREGA 

9.1. Durante o prazo de recebimento das propostas, estas deverão ser 
enviadas exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

9.2. Após o encerramento da sessão de disputa de lances, nos prazos e na 
forma dos itens 8.1, 8.4 e 8.5, o licitante vencedor deverá encaminhar sua 
proposta escrita, contendo a descrição completa dos produtos, valor unitário e 
total, devidamente assinada e em conformidade com este edital, conforme 
modelo de proposta de preços – Anexo III. 

9.3. No preço ofertado deverá constar o DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, 
VALOR UNITÁRIO E TOTAL, CONFORME O MODELO DA PROPOSTA 
FINANCEIRA – Anexo III. 

9.4. Somente serão homologadas as propostas finais, cujo preço unitário ofertado 
não ultrapasse o preço máximo fixado nos itens.   

9.5. Os valores deverão ser consignados em moeda nacional (R$). Nos preços 
deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, frete, impostos, 

http://www.cidadecompras.com.br/


 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

                PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA                 8            

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br 

 

taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e 
qualquer despesa que venha a incidir sobre o valor dos livros. 

Obs: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data da sessão pública do Pregão. 

9.6. Prazo de garantia contra defeitos de conforme descriminado dentro do 
Termo de Referência e apêndices, a contar da data de recebimento definitivo 
dos veículos. 

9.7. Prazo e local de entrega é de até 60 (sessenta) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato, na Prefeitura 
Municipal de Saúde, sito a Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, n° 23.400, Centro 
em Glorinha. 

9.8. Informar Assistência técnica autorizada na Região Metropolitana de 
Porto Alegre (indicar o nome, endereço, e-mail e o telefone da empresa 
na proposta). 

9.9. Os veículos deverão ser entregues emplacados e licenciados, devendo 
ser o primeiro emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura 
Municipal de Glorinha. 

9.10. Não serão aceitas propostas que contenham mais de 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula e que, por qualquer outro motivo, não atendam às 
exigências do edital. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após o 
recebimento definitivo do veículo, mediante emissão e apresentação da Nota 
Fiscal, por depósito em conta corrente do fornecedor ou na tesouraria da 
Prefeitura. 

10.2. Na Nota Fiscal do produto deverá constar o código GTIN do mesmo, 
conforme §6º da cláusula terceira do ajuste SINIEF Nº 07/2005, quando for o 
caso. 

10.3. Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá 
o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, 
passando a contar novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da 
nova NOTA FISCAL/FATURA. 

10.4. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos 
de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos 
prazos previstos neste edital e oferecidos nas propostas. 

10.5. A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, 
ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante 
vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos 
referidos tributos. 

10.6. Os recursos decorrentes da presente licitação correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária:  
Item 01- PROPOSTA FAF - FNS Nº 4309051712271821982 e 4309051712220630318  
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 – VINCULADO FEDERAL 
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103020040.1.042.4490.52.00.00–EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01- ASPS 
103020040.1.042.4490.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Item 02 – CONSULTA POPULAR 2017/2018 
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 – VINCULADO ESTADUAL 
103020040.2.122.4490.52.00.00–EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades constantes neste Edital. 
11.2. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até 
o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não 
realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do 
prazo estabelecido, a obrigação assumida. 
11.3. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste 
Edital. 
11.4. A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
11.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
11.6. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 11.5 é da alçada da 
autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
11.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação, quando a licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 
validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias, às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos 
competentes em razão da infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
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11.8. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação, quando a licitante: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
do objeto contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 
contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos 
causados. 
11.9. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 11.5 poderão 
também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos 
contratos regidos pela Lei nº. 8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, 
preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de 
Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. 

12.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, 
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, expondo a síntese de suas razões, exclusivamente em formulário 
eletrônico específico no www.portaldecompraspublicas.com.br, quando 
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente. 

12.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto ao 
vencedor. 

12.4. Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem às 
razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública. 

12.5. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo, e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.6. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no 
subitem anterior, receberá tratamento de mera informação. 

12.7. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados 
junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Glorinha - 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro - CEP: 94380-000 – 
Glorinha/RS. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, 
preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de 
Compras Públicas, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data marcada 
para a abertura da sessão pública. 

13.2. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de 
documentação ou proposta relativa a esta Licitação. 

13.3. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados. 

13.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta. 

13.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o 
recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial do Município. 

13.7. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase 
da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

13.8. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste 
Edital. 

13.9. A Prefeitura Municipal de Glorinha adjudicará o objeto desta Licitação a 
um ou mais Proponentes, reservando-se, entretanto, o direito de contratar 
parcialmente o objeto, sem que advenha disto, direito a qualquer reivindicação 
ou indenização. 

13.10. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante 
examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da 
Prefeitura Municipal de Glorinha todos os esclarecimentos satisfatórios à sua 
confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos 
necessários. 

13.11. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no 
todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, 
observado o princípio da prévia e ampla defesa. 

13.12. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou 
procedimentos que impliquem em atos contrários ao alcance dos fins nela 
objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos 
fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo especial para os fins estabelecidos no art. 
88, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

13.13. Fazem parte deste edital, como anexos: 
Termo de Referência – Anexo I; 
Descritivo Técnico da Ambulância Tipo A, Furgoneta- Apêndice I; 
Descritivo Técnico da Ambulância Tipo Furgão- Apêndice II. 
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Modelo de Declaração – Anexo II; 
Modelo de Proposta de Preços – Anexo III;  
Minuta de Contrato – Anexo IV; 
 

Glorinha, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

Darci José Lima da Rosa 
Prefeito Municipal 

 

Susana Fernandes 
Pregoeira Municipal 

Portaria nº 215/2017 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 1489, 1768 e 2418/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM COM PREÇO MÁXIMO 
FIXADO 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.  DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A), 
SENDO 02 (DUAS) FURGONETAS E 01 (UM) FURGÃO, para a Secretaria 
Municipal de Saúde.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a aquisição dos veículos diante da necessidade  que a  
Secretaria Municipal de Saúde tem em atender a população, nos Serviços de 
Urgência e Emergência do Município, também melhorar o atendimento na 
Saúde Municipal.  

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO  
 

Item 
 

Descrição 
 

Quant.  
 

Unidade 
Preço 

unitário 
máximo R$ 

 

Preço 
máximo 

fixado R$ 

01 Ambulância Tipo A - 
Veículo tipo 
furgoneta adaptado 
p/ ambulância de 
SIMPLES REMOÇÃO, 
c/ carroceria em aço 
ou monobloco e 
original de fábrica, 0 
km, Freio c/ (A.B.S.) 
nas 4 rodas, modelo 
do ano da 
contratação ou do 
ano posterior. 
Detalhamento 
conforme 
Apêndices I, IA e 
IB deste Termo de 
Referência. 

02 un. 86.200,00 172.400,00 

02 Ambulância, veículo 
furgão original de 
fábrica, 0 km, adap. 
p/ AMB SIMPLES 
REMOÇÃO, com cap. 
Vol. não inferior a 7 
metros cúbicos no 
total. Compr. total 

01 un. 175.000,00 175.000,00 
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mín. 4.740 mm; 
Comp. mín. do salão 
de atend.o 2.500 
mm; Al. Int. mín. do 
salão de atend. 
1.540 mm; Diesel; 
Equipado com todos 
os equip. de série 
não especificados e 
exigidos pelo 
CONTRAN; 
Detalhamento 
conforme 
Apêndice II deste 
Termo de 
Referência. 

VALOR TOTAL R$  347.000,00 

4. PRAZO DE ENTREGA  
4.1- No momento da entrega dos veículos, os mesmos deverão ter sua 
quilometragem próximas a 0 (zero) ou seja, os veículos deverão ser 
transportados até o local de entrega por outro veículo, de modo que o 
mesmo não tenha sua quilometragem rodada. 

4.2. Prazo e local de entrega é de até 60 (sessenta) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato, na Prefeitura 
Municipal de Glorinha, sito a Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, n° 23.400, 
Centro em Glorinha. 

4.3. Os veículos deverão ser entregues emplacados e licenciados, devendo 
ser o primeiro emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura 
Municipal de Glorinha e estar de acordo com Termo de Referência e 
apêndices. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 1489, 1768 e 2418/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM COM PREÇO MÁXIMO 
FIXADO  

ITEM 01 

APÊNDICE I 

DESCRITIVO TÉCNICO DA AMBULÂNCIA TIPO A  

SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA 

PROPOSTA FAF-FNS Nº 4309051712271821982 e 4309051712220630318 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO 

Ambulância Tipo A - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou 
monobloco e original de fábrica, 0 km, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo 
do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de 
SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou 
gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín 
de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =48 L. Freios e Suspensão. 
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: 
Portas em chapa, c/ isolamento térmico em poliuretano, interno em 
poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil 
acionamento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria 
de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico 
dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do 
veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, 
sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: 
Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear com 4 
cúpulas independentes, c/ comprimento entre de 1100 mm e 1500 mm, 
largura entre 200 mm e 300 mm e altura entre de 70 mm e 120 mm, 
instalada no teto da cabine do veículo. Sinalização acústica c/ amplificador 
de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, e 4 tons distintos, Sist. de 
megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín. 
100 dB @13,8 Vcc;  Laudo que comprove o atendimento à norma SAE 
J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes 
eletrônicas c/ um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo 
de 7L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante 
do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e 
ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561; A Capacidade térmica 
do Sistema de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve ser de no 
mín 12.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de 
comprimento provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mín 
45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser 
apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e 
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 12 meses. 
Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, 
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feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e 
equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço 
interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, 
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As 
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ 
fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, 
ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, 
c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um 
suporte p/ soro e plasma; Um pegamão ou balaústres vertical, junto a porta 
traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque. Armário superior p/ objetos, na 
lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado 
naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável 
(fórmica ou similar). Padronização visual: conforme “APENDICE I-B” 

1.1.  Nomenclatura 

Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo FURGONETA 

1.2. Sinônimos 

Ambulância Tipo A - Simples Remoção 

1.3. Definição e Aplicação 

Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem 
risco de vida - Ambulância Tipo A 

1.4. Preço Sugerido 

R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) 

1.5. Características gerais 

1.5.1. Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e 
original de fábrica; 

1.5.2. Zero km; 

1.5.3. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  

1.5.4. Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em 
poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, 
resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 

1.6. Dimensões 

1.6.1. Comprimento total mínimo = 4.000 mm 

1.6.2. Distância mínima entre eixos = 2.600 mm 

1.6.3. Capacidade mínima de carga = 650 kg  

1.6.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento = 1.600 mm  

1.6.5. Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.200 mm 

1.6.6. Largura interna mínima = 1.000 mm 

1.6.7. Largura externa máxima = 2.000 mm 

1.7. Motor 
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1.7.1. Dianteiro; 4 cilindros; 

1.7.2. Combustível = flexível (Gasolina e/ou Etanol em qualquer 
proporção) ou diesel; 

1.7.3. Potência de pelo menos 85 cv 

1.7.4. Torque de pelo menos 12,0 kgfm³  

1.7.5. Cilindrada mínima = 1.300 cc 

1.7.6. Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica 

1.8. Abastecimento de Combustível 

1.8.1. Capacidade mínima = 48 litros 

1.9. Freios e Suspensão 

1.9.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; 

1.9.2. Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas 
traseiras; 

1.9.3. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 

1.9.4. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com 
conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática 
ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que 
exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de 
dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. 
Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou 
monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias 
permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O 
veículo deverá ser entregue balanceado. 

1.9.5. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir 
eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações 
originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo 
adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente 
transportado. 

1.10. Direção 

Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica.  

1.11. Transmissão 

1.11.1. Mínimo de 5 marchas à frente 

1.11.2. 1 marcha à ré 

1.12. Sistema Elétrico 

1.12.1. Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 
Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 

1.12.2. Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de 
todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura 
em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, 
fiação ou disjuntores. 
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1.13. Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual 

1.13.1 - Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o 
compartimento de atendimento.  

1.13.2 Sinalizador visual: 

1.13.2.1. Barra sinalizadora em formato Linear com 04 cúpulas 
independentes, com comprimento entre 1100mm e 1500 mm, largura entre 
200mm e 300mm e altura entre 70mm e 120 mm. Instalada pela licitante 
vencedora no teto do veículo. 

1.13.2.2. Barra dotada de base/estrutura construída em alumínio 
extrudado com acabamento anodizado natural ou pintado na cor preta. 

1.13.2.3. Cúpulas independentes em formato trapezoidal, injetadas em 
policarbonato na cor rubi, resistente a impactos e descoloração, com 
tratamento UV. 

1.13.2.4. Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 Leds 
próprios para iluminação, com potência não inferior de 1W cada led, na cor 
rubi, com garantia de 5 anos e alimentados nominalmente com 12 Vcc. 

1.13.2.5. Cada LED deverá obedecer a seguinte especificação, cor 
predominante vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm, 
intensidade luminosa de cada led vermelho de no mínimo 40 Lumens típico. 
Categoria dos LEDs vermelho AllnGaP. 

1.13.2.6. Dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia 
com resistência automotiva e alta visibilidade. 

1.13.2.7. Com no mínimo 14 módulos, distribuídos equitativamente por 
toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que 
haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo 
permita. 

1.13.2.8. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central 
único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a 
geração de lampejos luminosos, com pulsos luminosos de até 25ms. O 
circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos Leds 
através de PWM (Pulse Width Modulator), o PWM devendo garantir também 
a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou 
em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos 
Leds. O consumo máximo da barra nas diversas funções dos Leds, não 
deverá ultrapassar 5ª, na condição de alimentação nominal. 

1.13.2.9. O módulo controle deverá possuir capacidade de geração de 
efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em 
situação de emergência e até mais 5 outros padrões de “flashs” distintos ou 
outras funções de iluminação a serem definidos e utilizados no futuro, sem 
custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou 
simultaneamente no caso de se utilizar LED. 

1.13.3 - Sinalizador Acústico: 
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1.13.3.1. Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc 
e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e 
pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; 

1.13.3.2. Laudo emitido por entidade acreditada que comprove o 
atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes 
nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. 

1.14 - Adaptação do compartimento traseiro: 

1.14.1. Vidro (s) fixo (s) traseiro (s) com película opaca; e faixas 
transparentes;  

1.14.2. Janela lateral corrediça com película opaca, e faixas 
transparentes. 

1.14.3. Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em aço, 
ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno ou em plástico reforçado com fibra de 
vidro laminadas auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, 
moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, 
tornando a superfície bacteriostática com desenho que permita no lado da 
maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento dotada de janela de 
comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro;  

1.14.4. Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário;  

1.14.5. Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno ou em 
plástico reforçado com fibra de vidro laminadas auto-estinguível, ambos com 
espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a 
proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática e se possível 
em peça única revestindo também partes laterais; 

1.14.6. Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco;  

1.14.7. Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado 
em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo;  

1.14.8. 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc ou em Led;  

1.14.9. Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca;  

1.14.10. Armário superior com portas em policarbonato cristal podendo 
ser na divisória ou na lateral direita sobre a maca de acordo com as 
características do veículo; Lixeira 

1.14.11. Ar Condicionado mínimo de 12.000 BTU´s na cabine e no 
compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado 
frio/quente e ventilação para cabine e apenas frio e ventilação para o 
compartimento do paciente nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 

1.14.12. Ventilador/exaustor. 

1.14.13. Maca retrátil: 

1.14.13.1. Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada 
longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de 
comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés 
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dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em 
materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema 
de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das 
pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir 
a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a 
utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso 
da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada 
por apenas uma pessoa.  

1.14.13.2. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à 
mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e 
desengate rápido, sem riscos para a vítima.  

1.14.13.3. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente 
em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg.  

1.14.14.  Suporte para soro;  

1.14.15. Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; válvula com 2 saídas, 
fluxômetro com umidificador, chicote e máscara; 

1.14.16. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de 
atendimento deve seguir o layout do Apêndice I-A, desde que permitido 
pelas características do veículo; 

1.14.17. Padronização Visual: - Conforme “ APÊNDICE I-B”. 

2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS 

2.1. A garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando os 
acessórios instalados pela empresa, com cobertura pelo período mínimo de 
12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do efetivo 
recebimento do veículo pelo contratante (retirada da ambulância do pátio) 
ou pelo período previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior 
período. 

2.2. Conjunto sinalizador acústico e visual: Garantia mínima de 12 (doze) 
meses; 

2.3. Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses;  

2.4. Conjunto do Ar Condicionado Cabine/Salão: Garantia mínima de 12 
(doze) meses; 

2.5. Assistências Técnicas e de Manutenção: Deverá possuir assistência 
técnica autorizada no RS, dentro da Região Metropolitana de Porto Alegre, 
bem como apresentar relação dos prestadores da assistência técnica 
autorizada com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc.; 

2.6. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser 
efetuados e o problema solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da data da solicitação/notificação oficial; 

2.7. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, 
deverá justificar e comprovar por escrito os motivos, ficando a prorrogação 
por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do 
Contratante; 
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2.8. É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os 
veículos objeto da presente contratação com termos distintos daqueles 
fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo do veículo. 

3.  EXECUÇÃO DA GARANTIA 

3.1. As revisões periódicas previstas no manual do proprietário na rede 
nacional de concessionárias autorizadas da fabricante, na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, com ônus para a proprietária, durante o 
prazo de garantia dos veículos nas condições estabelecidas no manual do 
proprietário; 

3.2. Durante o período de garantia dos veículos, nos casos em que as 
revisões foram realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede 
nacional de concessionárias autorizadas, caso ocorra à necessidade de 
substituição de peças genuínas decorrentes de vício de fabricação, desde 
que a proprietária do veículo não tenha dado causa ao defeito, o custo da 
mão-de-obra especializada necessária e da aquisição da peça será de 
responsabilidade da CONTRATADA; 

3.3. Durante o período de garantia dos veículos (12 meses, sem limite de 
quilometragem a contar da data do recebimento definitivo, a CONTRATADA 
se responsabilizará pela manutenção corretiva dos veículos que 
apresentarem defeitos, na concessionária autorizada mais próxima, arcando 
com as peças de reposição e da mão-de obra necessárias; 

3.4. Em caso de pane mecânica/elétrica do veículo que o impeça de 
circular, quando do deslocamento do local de entrega até o destino final, os 
custos de remoção e de transporte do veículo (guincho) até a concessionária 
autorizada mais próxima do local do evento será de responsabilidade da 
CONTRATADA, independentemente de previsão dessa cobertura no manual 
do proprietário ou em manuais de serviços acessórios; 

3.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de emergência 
(central/serviço de atendimento ao cliente) para acionamento do guincho 
nas eventuais ocorrências no painel/para-brisa do veículo; 

3.6. É vedada à CONTRATADA opor qualquer restrição de assistência 
técnica constantes no manual do fabricante ou em outro instrumento da 
fábrica, cuja participação no certame configura plena aceitação das 
condições exigidas. 
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         ITEM 01 
APÊNDICE I-A 

a) Da Padronização Visual: 

LAYOUT INTERNO DA AMBULÂNCIA – Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta 
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APÊNDICE I-B 

LAYOUT EXTERNO DA AMBULÂNCIA FURGONETA  

 

VEÍCULOS | Ambulância tipo A - Furgoneta 

•Todas as dimensões aqui presentes são aproximadas e foram tomadas em função de “X”. (“X” corresponde à altura do veículo, exceto as suas rodas.) 

•Solicite sempre os arquivos digitais dos elementos presentes nessa programação visual para plotagem das películas adesivas. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1489, 1768 e 2418/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM COM PREÇO MÁXIMO 
FIXADO 

 
Item 02 

Apêndice II 
 

1. DESCRITIVO TÉCNICO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO 

 

1.1. AMBULÂNCIA, VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, 
adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros 
cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de 
atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; 
Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo 
CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em 
aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As 
tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer 
tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural 
e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, 
com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada 
em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote 
tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ 
acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. 
Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de 
arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB 
na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado 
com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de 
Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS 
@13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e 
pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio 
(rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em 
suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a 
vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros 
de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 
kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e 
possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas 
padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do 
salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser 
fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o 
compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e 
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com 
a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; 
provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita 
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segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá 
ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados 
próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. 
Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 
pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. 
através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo 
possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a 
tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de 
alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando 
molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As 
portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das 
mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada 
para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para 
apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de 
comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; 
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por 
(cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros. 
Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou 
Cadastramento dos Produtos na Anvisa. 
 
2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS 

2.1. A garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando os 
acessórios instalados pela empresa, com cobertura pelo período mínimo de 
12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do efetivo 
recebimento do veículo pelo contratante (retirada da ambulância do pátio) 
ou pelo período previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior 
período. 

2.2. Conjunto sinalizador acústico e visual: Garantia mínima de 12 (doze) 
meses; 

2.3. Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses;  

2.4. Conjunto do Ar Condicionado Cabine/Salão: Garantia mínima de 12 
(doze) meses; 

2.5. Assistências Técnicas e de Manutenção: Deverá possuir assistência 
técnica autorizada no RS, dentro da Região Metropolitana de Porto Alegre, 
bem como apresentar relação dos prestadores da assistência técnica 
autorizada com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc.; 

2.6. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser 
efetuados e o problema solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da data da solicitação/notificação oficial; 

2.7. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, 
deverá justificar e comprovar por escrito os motivos, ficando a prorrogação 
por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do 
Contratante; 

2.8. É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os 
veículos objeto da presente contratação com termos distintos daqueles 
fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo do veículo. 
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3.  EXECUÇÃO DA GARANTIA 

3.1. As revisões periódicas previstas no manual do proprietário na rede 
nacional de concessionárias autorizadas da fabricante, na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, com ônus para a proprietária, durante o 
prazo de garantia dos veículos nas condições estabelecidas no manual do 
proprietário; 

3.2. Durante o período de garantia dos veículos, nos casos em que as 
revisões foram realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede 
nacional de concessionárias autorizadas, caso ocorra à necessidade de 
substituição de peças genuínas decorrentes de vício de fabricação, desde 
que a proprietária do veículo não tenha dado causa ao defeito, o custo da 
mão-de-obra especializada necessária e da aquisição da peça será de 
responsabilidade da CONTRATADA; 

3.3. Durante o período de garantia dos veículos (12 meses, sem limite de 
quilometragem a contar da data do recebimento definitivo, a CONTRATADA 
se responsabilizará pela manutenção corretiva dos veículos que 
apresentarem defeitos, na concessionária autorizada mais próxima, arcando 
com as peças de reposição e da mão-de obra necessárias; 

3.4. Em caso de pane mecânica/elétrica do veículo que o impeça de 
circular, quando do deslocamento do local de entrega até o destino final, os 
custos de remoção e de transporte do veículo (guincho) até a concessionária 
autorizada mais próxima do local do evento será de responsabilidade da 
CONTRATADA, independentemente de previsão dessa cobertura no manual 
do proprietário ou em manuais de serviços acessórios; 

3.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de emergência 
(central/serviço de atendimento ao cliente) para acionamento do guincho 
nas eventuais ocorrências no painel/para-brisa do veículo; 

3.6. É vedada à CONTRATADA opor qualquer restrição de assistência 
técnica constantes no manual do fabricante ou em outro instrumento da 
fábrica, cuja participação no certame configura plena aceitação das 
condições exigidas. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 1489, 1768 e 2418/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM COM PREÇO MÁXIMO 
FIXADO 

 
ANEXO II 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A empresa _______________________________________, através de seu 
representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF 
__________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 
__________________, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 
instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA, DECLARA: 

 

- não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos;  

 

(          ) Emprega menor de dezesseis na condição de aprendiz; 

 

- que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital; e 

 
- que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas; e que não sofreu condenação por improbidade administrativa, nos 
termos da Lei n° 8.429/92, nos últimos anos. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Glorinha, ............ de .............................  de ............. . 

 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 

 
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 
original) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 1489, 1768 e 2418/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM COM PREÇO MÁXIMO 
FIXADO  

ANEXO III 

 PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

À 
Prefeitura Municipal de Glorinha 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2018 
Assunto: Proposta Comercial 
Razão Social do Proponente:__________ _________________________ 
CNPJ do Proponente: ___._____.______/_____-____  
Telefone para contato: 
Dados bancários:_________________________ 
E-mail: __________________________________________ 
 

Encaminhamos, abaixo, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto 
no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço ofertado, estão 
incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos e 
outros. 

Item Descrição Marca/
modelo 

Quant.  Un. Valor 
Final R$ 

 
01 DESCRIÇÃO COMPLETA 

DO FABRICANTE e em 
consonância com o Termo 
de Referência e 
Apêndices.  

 02 un. xxxx 

02 DESCRIÇÃO COMPLETA 
DO FABRICANTE e em 
consonância com o Termo 
de Referência e 
Apêndices. 

 01 un. xxxxx 

 VALOR TOTAL R$ xxxx 
 

Validade da proposta: xxxx dias 
 
Indicar na proposta financeira a assistência técnica autorizada/credenciada 
na Região Metropolitana de Porto Alegre (constar o nome, e-mail, o endereço e 
telefone da empresa na proposta.  

Prazo de garantia e assistência técnica: conforme Termo de Referência e 
apêndices. 
 
Prazo de entrega: em até 60 (sessenta) dias, após a assinatura do Contrato. 
 
Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a 
esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no 
Edital.                     

(Data e Assinatura do representante legal.) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 1489, 1768 e 2418/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM COM PREÇO MÁXIMO 
FIXADO 

ANEXO IV 
 MINUTA DE CONTRATO Nº. 0XX/2018 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA, 
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

GLORINHA E A EMPRESA ... . 

 
Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com sede na 
Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF/MF sob n° 298.576.780-68, domiciliado e residente neste 
Município, a partir de agora denominado simplesmente de “CONTRATANTE”, e a 
empresa......................, pessoa ..........................., com sede e domicílio ......................, 
Bairro .........., Cidade........, CEP: .........., inscrita no CNPJ/MF sob n° .................., 
representada neste ato pelo ....................., Sr(a).................., nacionalidade, estado 
civil, CPF/MF sob o n° .............., domiciliado e residente na ...................., Bairro .........., 
Cidade..., a partir de agora denominada simplesmente de “CONTRATADA”, ajustam 
entre si, nos termos do Processo Administrativo n° 1489, 1768 e 2418/2018, este 
contrato de aquisição de xxxx, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 

1 – O presente Contrato é a adjudicação ao Pregão Eletrônico n° xxx/2018 de 
xxxxxxxxxxxx para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificados abaixo 
e nos anexos deste contrato: 
 

Item Especificação  Marca/mo
delo Quant. Valor  

Unitário R$ 
Valor  

Total R$ 

01 Ambulância Tipo A - Veículo tipo 
furgoneta c/ carroceria em aço ou 
monobloco e original de fábrica, 0 
km, Freio c/ (A.B.S.) DESCRIÇÃO 
COMPLETA DO FABRICANTE 

Xx 02 xx xx 

02 Ambulância... DESCRIÇÃO 
COMPLETA DO FABRICANTE 

Xxx  01 xx xx 

DO LOCAL E ENTREGA 

2 - Os veículos deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias, após a assinatura do 
Contrato, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 
n° 23.400, Centro em Glorinha;  

2.1 - Até o local da entrega designado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
responsabilizar-se-á integralmente com eventuais danos ou quebras causadas ao 
mesmo. 
2.2 – O veículo deve ser entregue emplacado e licenciado, devendo ser o primeiro 
emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura Municipal de Glorinha. 
2.2.1 - No momento da entrega do bem, o mesmo deverá ter sua quilometragem 
próxima a 0 (zero) Km. 
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2.4 - Para recebimento, objeto deste contrato, a CONTRATANTE designa a Secretaria 
solicitante, através do servidor responsável, competindo-lhe ainda, transmitir ordens 
e/ou reclamações, da seguinte forma: 
I- provisoriamente, no ato da entrega do veículo, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos, com as especificações solicitadas; 
II- definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a 
verificação do veículo e consequente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
consecutivos contados após o recebimento provisório, nos termos do subitem acima. 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3 - O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx). 

3.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do recebimento definitivo, 
mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, por depósito em conta corrente do 
fornecedor ou na tesouraria da Prefeitura. 

3.2. Na Nota Fiscal do produto deverá constar o código GTIN do mesmo, conforme §6º 
da cláusula terceira do ajuste SINIEF Nº 07/2005, quando for o caso. 

3.3. Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá o prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis para devolução à contratada, passando a contar novo prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA. 

3.4. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de 
responsabilidade da contratada que importem no prolongamento dos prazos previstos 
neste edital e oferecidos nas propostas. 

3.5. A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, ISS e 
IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora 
discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4 - O presente contrato entra em vigor a contar da data de sua assinatura, e vigerá até 
o término do período da garantia contra defeitos de fabricação, sendo de, no mínimo 
xxx meses. 

DOS RECURSOS 
5 - Os recursos decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
Item 01- PROPOSTA FAF-FNS Nº 4309051712271821982 e 4309051712220630318 
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 – VINCULADO FEDERAL 
103020040.1.042.4490.52.00.00–EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01- ASPS 
103020040.1.042.4490.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Item 02 – CONSULTA POPULAR 2017/2018 
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 – VINCULADO ESTADUAL 
103020040.2.122.4490.52.00.00–EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

DA FISCALIZAÇÃO 
6 - Cabe à Contratante, através do Sr. Tiago Ramazzine Coutinho, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização na execução e cumprimento do presente contrato, 
quanto a entrega dos veículos. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7 - Compete à CONTRATANTE: 
7.1 – Se o produto contratado não estiver de acordo com as especificações 
da CONTRATANTE, rejeitá-lo-á, no todo ou em parte.  
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7.1.2 – Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no presente contrato. 
7.2 – O recebimento definitivo do objeto, não exime a CONTRATADA de 
responsabilidades pela perfeição, qualidade, segurança e defeitos de 
fabricação. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8 – A CONTRATADA obriga-se: 
8.1 – Proceder a entrega dos produtos no prazo fixados neste contrato. 
8.2 – Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, 
embalagens, fretes, tarifas, seguros, descarga, transporte, tributárias, material, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os 
produtos objeto deste contrato. 
8.2.1 – Subentende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, 
taxas), contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, 
administração, lucros, produtos, transporte e qualquer despesa, acessórios e/ou 
necessárias, não especificadas neste contrato. 
8.2.2 – Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o 
fornecimento e a garantia dos produtos objeto deste contrato, sendo desconsiderada 
qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de 
parte da CONTRATADA. 
8.3 – Indenizar terceiros e à Administração os possíveis prejuízos ou danos, 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com 
o artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 
8.4 – Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
8.5 – Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 
8.6 – Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais 
características dos produtos, bem como as observações às normas técnicas. 
8.7 – Deverá a CONTRATADA informar qualquer mudança de endereço, telefone, fax 
ou outros.  

DAS PENALIDADES 
9. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades constantes 
neste Contrato. 
9.1. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a 
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a 
obrigação assumida. 
9.2. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. 
9.3. A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
9.5. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 9.4 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 
9.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando 
a licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 
autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, 
às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
9.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando 
a licitante: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 
contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados. 
9.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 9.4 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei 
nº. 8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

DA RESCISÃO 
10 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei constituem motivos para rescisão do 
contrato: 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 
II - O atraso injustificado na entrega dos produtos; 
III - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus superiores; 
IV - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência 
civil da empresa licitante ou de seus sócios-diretores; 
V - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
VI - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato; 
VII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência da contratada; 
VIII - Razões de interesse do serviço público; 
IX - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva de execução do contrato. 
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DO FORO 
11 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações deste 
instrumento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei 
Federal de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 
12.1 – Este contrato entra em vigência nesta data de sua assinatura. 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.          

                                                              Glorinha, xx de xxxxxxxxxxx de 2018 
 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 
 

xxxxxxxx 
 

TESTEMUNHAS: 
________________________ 
 
________________________ 

 
 
Testemunhas:________________________ 
                       ________________________ 

  

 

Este edital foi devidamente 
examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 
Em____/_____/20____ 

 

              
_____________________ 

Assessoria Jurídica 


