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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 

 

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.728/2018 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA REMOÇÃO SIMPLES TIPO 

FURGONETA 

DATA DE ABERTURA: 10/08/2018 

HORA: 10 HORAS 

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

O Município de São Sepé, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 

10 horas, do dia 10/08/2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Sepé, 

localizada na Rua Plácido Chiquiti, nº 900, Bairro Centro, se reunirão o pregoeiro e a equipe 

de apoio, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA REMOÇÃO SIMPLES TIPO 

FURGONETA, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 

17.7.2002, e o Decreto Municipal nº 3.301, de 30.8.2007 e Decreto Municipal nº 3.356, de 

18.8.2008, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

1. OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA 

REMOÇÃO SIMPLES TIPO FURGONETA, para serem utilizados na Secretaria Municipal 

de Saúde, conforme especificações técnicas, anexas deste edital. 

 

A entrega do veículo deverá ser feita no seguinte endereço, em horário de expediente 

da administração: Prefeitura Municipal de São Sepé - RS, Rua Plácido Chiquiti nº 900, 

Centro, do horário das 7h30min às 13h30min. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste 

edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelope 

distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº1 e nº 2, para 

o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

-------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para p credenciamento junto com o pregoeiro, 

diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente 
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constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no 

procedimento licitatório, no interesse da representada. 

 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade ou de habilitação. 

 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

a.1) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 

 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício,  no 

caso de sociedade civil; 

 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, 

em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga 

de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances em 

licitação pública;  

 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Observação: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumentos de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 

Observação 2 : Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 

qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
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3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e  7.3, 

deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração, firmada por contador ou técnico contábil, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

3.5.1. As cooperativas que tenham auferida, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 a 45 a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 

11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no 

momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou técnico contábil, de se 

enquadram no limite de receita referido acima. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo desse edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregão, o pregoeiro, 

inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 – PROPOSTA E 02 – DOCUMENTAÇÃO. 

 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 

dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a 

última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem 

clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) Modelo da proposta conforme anexo II 

c) preço unitário líquido e global, indicado em moeda nacional, onde deverão estar 

incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam 

sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da 

licitante vencedora. 

 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 

preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

houver, também eventual contratação. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora 

da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
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àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até 

a proclamação da vencedora. 

 

6.2. Não havendo, pelo menos, 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 

lances, verbais, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas 

propostas escritas. 

 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classifica em 

segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

 

6.4. caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 

6.5.1. dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) para 

apresentar nova proposta. 

 

6.6.É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta 

reais).  

 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

 

6.8. O desinteresse em apresentar qualquer lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no 

impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela 

mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com menor 

preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a proposta 
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tenha sido apresentada de acordo de acordo com as especificações deste edital e seja 

compatível com o preço de mercado. 

 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestantes 

inexeqüíveis. 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 

que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 

 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo como critério desempate, 

preferência de contratação para microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores 

em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

6.16. 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 6.15.1 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer 

as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 

detentor da proposta originalmente de menor valor. 

 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 
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6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e 

os recursos interpostos. 

 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 

Compras deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 

 

6.21. caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 

presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/02; 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registro, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 

referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do 

credenciamento, previsto item 3 deste edital. 

 

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

 

c) prova 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); 

 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 
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e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

 

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social  

comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 

Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 

esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do 

cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de 

inabilitação. 

 

7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 

fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação 

de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em 

que foi declarada como vencedora do certame. 

 

7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, 

podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dera continuidade ao certame, 

ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o 

julgamento da habilitação. 

 

7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

 

7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 

 

7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-

lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das existências fixadas no edital, a licitante que ofertar 

o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da licitação, o pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidades para manifestarem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões de 

recurso. 

 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como 

o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-

se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias corridos, após o término do prazo da 

recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dor recursos. 

 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 

fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de 

responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 3 (três) dias, 

convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

 

10.3. O prazo de entrega do veículo é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

emissão da ordem de fornecimento. 

10.4. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorre no final dos 

12 (doze) meses da garantia do veículo. 

 

11. DO RECEBIMENTO: 

11.1 O veículo deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de São Sepé - RS, sito na 

Rua Plácido Chiquiti nº 900, no horário das 7h30min às 13h30min. 
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11.2. Verificada a desconformidade do objeto da presente licitação, a licitante 

vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

 

11.3. Os veículos deverão ser entregues de acordo com as especificações do Anexo e 

deverá constar a Assistência técnica no máximo uns 300 km do município. 

 

11.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 

objeto. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1 O PAGAMENTO SERÉ EFETUADO CONTRA EMPENHO, APÓS A 

ENTREGA DO VEÍCULO, POR INTERMÉDIO DA Secretaria de Saúde do Município e 

mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na dotação orçamentária: 

Órgão: 07- Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 07- Secretaria Municipal de Saúde/FMS/ASPS/Vinculados 

Projeto: 1.150 Aquisição de Veículos e Equipamentos 

Cód. reduzido: 8047 – Veículo de tração mecânica 

Recurso: 4936 

Atividade: 2.237 Transporte 

Código reduzido: 8337 Veículo de tração mecânica 

Recurso: 0040 

  

12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de 

fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

 

12.3. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentação 

da nota fiscal fatura no Setor de Empenhos, Rua Plácido Chiquiti, 900, Centro, CEP 97340-

000 São Sepé/RS. 

 

12.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará 

a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1.  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 

ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão:  afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito licitar e contratar coma Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 
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d) executar c contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado contrato; 

 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com A 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplindo do contrato; 

 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoniedade cumulada coma suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato. 

 

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de 

São Sepé, Departamento de Compras, sito na Rua Plácido Chiquiti, n 900, ou pelo telefone 

55 3233-8117, no horário compreendido entre às 7h30min às 13h30min, 

preferencialmente, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para 

recebimento dos envelopes. 

 

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos interessados no Município, 

Departamento de Compras. 

 

14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer outro fato superveniente que 

impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital 

será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subsequente ao ora fixado. 

14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

 

14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 

poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, 

por tabelião ou por servidor, ou, ainda publicação em órgão da imprensa oficial. 
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14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos itens 7.1.3, 

alíneas b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e 

certificação digital conferidos pela Administração. 

 

14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da Administrativa, dentro do limite permitido pelo 

artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

 

14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 

obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

14.10.  Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contratado dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal em 23 de julho de 2018. 

 

 

LEOCARLOS GIRARDELLO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIQUE-SE: 
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ANEXO I 

Descrição das Especificações Técnicas e Valor: 

 

 

Item Unid. Quant. Descrição Valor Total 

1 
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1 

Ambulância tipo A, furgoneta, ano e modelo de 

fabricação mínimo 2018, zero km, transporte para 

remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de 

vida. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Veiculo tipo 

furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e 

original de fábrica. Equipamentos obrigatórios 

exigidos pelo CONTRAN; 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. Dimensões: Comprimento total 

mínimo = 4.000 mm. Distância mínima entre eixos = 

2.600 mm. Capacidade mínima de carga = 650 kg. 

Comprimento mínimo do salão de atendimento = 

1.600 mm Altura interna mínima do salão de 

atendimento = 1.200 mm Largura interna mínima = 

1.000 mm. Largura externa máxima = 2.000 mm. 

Motor dianteiro; 4 cilindros; Combustível = flexível 

(gasolina e/ou etanol em qualquer proporção) ou 

diesel; Potência de pelo menos 85 cv. Torque de 

pelo menos 12,0 kgfm3. Cilindrada mínima = 1.300 

cc. Sistema de alimentação = Injeção eletrônica. 

Abastecimento de combustível: Capacidade mínima 

= 48 litros. Freios e suspensão. Freio com Sistema 

Anti-bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; Freio a 

disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas 

rodas traseiras; Suspensão dianteira independente, 

com barra estabilizadora; 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. O conjunto 

das suspensões dianteira e traseira deverá possuir 

eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 88.300,00 
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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; Direção 

hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, original de 

fábrica. Transmissão mínima de 5 marchas à frente 1 

marcha à ré́. Sistema elétrico original do veículo, 

com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do 

tipo sem manutenção, 12 volts. 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. Conjunto sinalizador eletrônico acústico 

visual. Interna: Natural e artificial, tanto para a 

cabine, quanto para o compartimento de 

atendimento. Sinalizador visual em barra com 04 

cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento 

UV em LED de alta potência na cor vermelho; 

Sinalizador acústico: 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; Laudo 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. Adaptação do 

compartimento traseiro: Vidro (s) fixo (s) traseiro (s) 

com película opaca; e faixas transparentes; janela 

lateral corrediça com película opaca, e faixas 

transparentes. Divisão entre a cabina e o 

compartimento do paciente em aço, ABS 

Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, 

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; Nivelamento do piso em compensado naval, 

se necessário; Revestimento do piso em ABS 

Acrilonitrila Butadieno em peca única revestindo 

também as laterais; Suporte para oxigênio na 

esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, 

estrutura tubular, com assento estofado em courvin 

cinza claro e cintos de segurança na esquerda do 

veículo; 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc ou em 

Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da 

maca; Ar condicionado mínimo de 12.000 BTU ́s no 

compartimento traseiro/paciente, original do 

fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, 

contando com um sistema de ar condicionado 
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quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da 

NBR 14.561. Ventilador/exaustor. Maca retrátil 

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 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. 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. 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. Suporte 

para soro; Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; 

válvula com 2 saídas, fluxô metro com umidificador, 

chicote e máscara. A distribuição dos móveis e 

equipamentos no salão de atendimento deve prever: 

As paredes internas, piso e a divisória deverão ser 

em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas 

ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, 

ambos com espessura mínima de 3mm, moldados 

conforme geometria do veículo, com a proteção 

antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. 

GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS: 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. Conjunto sinalizador acústico e 

visual: Garantia mínima de 12 (doze) meses; 

Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses; 

Conjunto do ar condicionado cabine/salão: Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; Assistências técnicas e 

de manutenção: Deverá possuir assistência técnica 

autorizada em todos os Estados da Federação, bem 

como apresentar relação dos prestadores da 
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assistência técnica autorizada em cada Estado da 

Federação e no Distrito Federal com endereço 

completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc.; 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. 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. 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. EXECUÇÃO DA 

GARANTIA: Considerando que os veículos serão 

utilizados em todas as regiões do país, a assistência 

técnica deverá ser disponível em todas as Unidades 

da Federação para execução da garantia e assistência 

técnica por meio de serviços especializados de 

manutenção homologados pelo fabricante. As 

revisões periódicas previstas no manual do 

proprietário, no caso, o órgão donatário, conforme 

(Termo de Doação emitido pelo Ministério da 

Saúde), na rede nacional de concessionárias 

autorizadas da fabricante, com ônus para a 

proprietária, durante o prazo de garantia dos veículos 

nas condições estabelecidas no manual do 

proprietário. 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 será́ de 

responsabilidade da CONTRATADA. Durante o 

período de garantia dos veículos (12 meses, sem 

limite de quilometragem a contar da data de retirada 

pelo Donatário no pátio da fábrica e/ou adaptadora), 

em casos de deslocamentos a outras Unidades da 

Federação (distintas do estado onde está́ sediada o 

donatário do veículo), 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 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 
RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 

 

PLÁCIDO CHIQUITI, Nº 900 – CX. POSTAL: 158 – CEP: 97340-000 16 

FONES: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 e 3233-2281 
TELEFAX: (55) 3233-1919 

necessárias. Em caso de pane mecânica/elétrica do 

veículo que o impeça de circular, quando do 

deslocamento do local de entrega até́ o destino final, 

os custos de remoção e de transporte do veículo 

(guincho) até́ a concessionária autorizada mais 

próxima do local do evento será́ de responsabilidade 

da CONTRATADA, independentemente de previsão 

dessa cobertura no manual do proprietário ou em 

manuais de serviços acessórios. 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. 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.  

 

PADRONIZAÇÃO VISUAL: LAYOUT INTERNO DA AMBULÂNCIA TIPO A - 

SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA.  
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LAYOUT EXTERNO DA AMBULÂNCIA 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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ANEXO II 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº ____/2018 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.728/2018 

HOMOLOGADO E ADJUDICADO EM __/__/2018 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA REMOÇÃO SIMPLES TIPO 

FURGONETA 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº. 

97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, .......... , brasileiro, 

.........., .........., portador da RG nº. .......... , CPF nº. .......... , residente e domiciliado na Rua 

.......... , nº .......... , nesta cidade, de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado a empresa _____________________, com sede social na cidade de 

_______________________, Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado sob o nº. _____________, inscrito na SRF/CNPJ sob nº. ________________, neste ato 

representado pelo senhor __________________, residente e domiciliado na cidade de 

________________________, portador de cédula de identidade nº. ___________________ e 

inscrito na SRF/CPF nº. ______________, de ora em diante denominado simplesmente de 

CONTRATADO, ajustam entre si o presente contrato de acordo com as cláusulas a seguir 

elencadas: 
 

1. OBJETO: 

Cláusula primeira – O presente Contrato tem por objeto, de acordo com o Pregão 

Presencial nº 27/2018, a entrega de VEÍCULO AMBULÂNCIA REMOÇÃO SIMPLES 

TIPO FURGONETA, conforme especificações do anexo I, parte integrante deste Processo. 

 

2. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

        Cláusula segunda – A CONTRATANTE pagará a importância de R$ 

____________ (_________________________________), o pagamento será efetuado em até 

5 (cinco) dias uteis, contados da apresentação da nota fiscal fatura no Setor de Empenhos, Rua 

Plácido Chiquiti, 900, Centro, CEP 97340-000 São Sepé/RS; 

 

§ 1º - Para fazer jus ao recebimento, a empresa deverá apresentar na Tesouraria 

Municipal, Nota Fiscal, com Termo Circunstanciado de Recebimento do referido Veículo por 

parte da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Secretário da Pasta; 

 

§ 2º - Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõe, tais como as 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 

Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 

 

§ 3º – O prazo para a entrega do bem após a Ordem de Fornecimento deverá ocorrer 

até 60 (sessenta) dias, após a Ordem de Fornecimento; 
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§ 4º - Poderá a Contratada solicitar prorrogação do prazo estipulado no parágrafo 

anterior, uma vez, pelo período de até 10 (dez) dias, desde que seja requerido de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

 

§ 5º – Se ocorrer atraso na entrega do objeto, após o estipulado nos parágrafos 

anteriores, e, esta não justificar, sujeitará a licitante as penalidades previstas na Cláusula 

quarta deste Contrato;  

 

§ 6º - Os Recursos Orçamentários para garantia do cumprimento do pagamento do 

objeto licitatório estão previstos na seguinte Dotação Orçamentária. 

Órgão: 07- Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 07- Secretaria Municipal de Saúde/FMS/ASPS/Vinculados 

Projeto: 1.150 Aquisição de Veículos e Equipamentos 

Cód. reduzido: 8047 – Veículo de tração mecânica 

Recurso: 4936 

Atividade: 2.237 Transporte 

Código reduzido: 8337 Veículo de tração mecânica 

Recurso: 0040 

 

3. DA GARANTIA 
Cláusula terceira - – O presente Contrato terá vigência pelo período da garantia, 

mínima de 12 (doze) meses e/ou conforme normas do fabricante e a assistência técnica 

fornecida no Estado do Rio Grande do Sul, itens obrigatoriamente ofertados pela empresa 

vencedora;  

 

4. DAS MULTAS E PENALIDADES 

Cláusula quarta – Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a 

infração estará sujeita às seguintes penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, referente a garantia do bem, passíveis de 

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

b) inexecução da Garantia: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

 

Parágrafo único – As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando 

for o caso. 

 

5. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Cláusula quinta –  Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

 

 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) apresentar o fornecimento na forma ajustada sem ônus para a 

Contratante; 

b) atender aos encargos fiscais, sociais e comerciais, decorrentes da execução do 

presente Contrato; 

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas; 

d) manter a garantia de fábrica, conforme ofertado pela Licitante, bem como, 

assistência técnica, quando solicitada. 
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6. DA VINCULAÇÃO 
Cláusula sexta – O presente contrato será regido em consonância com o Pregão 

Presencial nº 27/2018 e Lei nº 8.666/93 e alterações e demais legislações pertinentes.  
      

7. DA FISCALIZAÇÃO: 
Cláusula sétima – A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo de servidor 

designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 

8. ELEIÇÃO DO FORO: 

Cláusula oitava – As partes elegem o Foro da Comarca de São Sepé, RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato. 

 

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em __ de ________ de 2018. 

 

 

 

LEOCARLOS GIRARDELLO 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 CONTRATADA 

 

    

 

TESTEMUNHAS: _____________________              ______________________ 
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 

 

O Prefeito Municipal de São Sepé, TORNA PÚBLICO, referente ao Pregão Presencial 

nº 27/2018, sendo objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA REMOÇÃO 

SIMPLES TIPO FURGONETA. Data e horário limite para o recebimento da habilitação e 

propostas: às 10 horas do dia 10/08/2018. Edital e informações no Setor de Compras e 

Materiais ou pelo fone 55 3233- 8117. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de julho de 2018. 

 

 

LEOCARLOS GIRARDELLO 

Prefeito Municipal 

 

PUBLIQUE-SE: 

 

 

 
Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2018. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


