
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 16/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 

“Aquisição de um veículo transformado 
em ambulância para atender as 
necessidades do Departamento 
Municipal de Saúde do Município de 
Engenho Velho, RS”. 

Pregão Eletronico n.º: 03/2021 

Processo Licitatório nº: 16/2021  

Data da realização: 10/06/2021 

DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI, Prefeito Municipal de Engenho Velho, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas legais atribuições, TORNA PÚBLICO , 
para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO 
ELETRÔNICO, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, com a 
finalidade de selecionar propostas, objetivando a Aquisição de um veículo 
transformado em ambulância para atender as necessidades do Departamento 
Municipal de Saúde do Município de Engenho Velho, RS, processando-se essa 
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, de 17 de julho de 2002, da Lei 
Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, 
Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e do Decreto Municipal n.º 34/2020, de 
08 de julho de 2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

1.2. A sessão pública será realizada no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, serão observados os seguintes horários 
(Brasília/DF) e datas para os procedimentos, que seguem: 

Data do Certame:  10 de junho de 2021 

Recebimento das Propostas:  InInício:   09h00min do dia 28/05/2021;  

Fim:      08h59min do dia 10/06/2021; 

Início da Sessão de Disputa de 
Preços: 

 
09h00min do dia 10/06/2021. 

Processo Administrativo nº/Ano: 16/2021 

Tipo/Julgamento: Menor Preço/ por Item 

Modo de Disputa: Aberto 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


2. DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a Aquisição de um veículo transformado 
em ambulância para atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde 
do Município de Engenho Velho, RS, conforme características e especificações 
abaixo:  

 

Item 01: 01 (uma) AMBULÂNCIA TIPO C, veículo novo, zero km, no mínimo 
ano e modelo 2020/2021, com as seguintes características mínimas: pintura sólida, 
com no mínimo 13m³ de capacidade volumétrica no compartimento de carga, de cor 
branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, devidamente 
adaptado em ambulância do TIPO C – AMBULÂNCIA DE RESGATE de acordo com a 
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde e pleno atendimento ao disposto na 
Resolução Contran nº 498/2014, com as seguintes especificações mínimas:  

 

1.1- VEÍCULO: 
1.1.1 – Dimensões Externas: MINIMAS 
Comprimento: 5.900mm; Largura: 2000mm; Distância entre eixos: 4.000mm. 
1.1.2. – Dimensões Internas: MINIMAS 
Comprimento: 3.700mm; Largura: 1760mm; Altura: 1880mm. 
1.1.3– Especificações do Motor: 

Cilindradas Mínimo: 2200CC; Combustível: Diesel; Potência Mínima: 130cv; Tração 
e Transmissão: dianteira e/ou traseira com no Mínimo 6 marchas a frente e 1 marcha 
a ré; Cilindros Mínimo: 4. 

1.1.4– Capacidade volumétrica do compartimento de carga: de no mínimo 
13, m³. 

1.1.5– Rodado: Mínimo Aro 16” com pneus novos 1º vida compatíveis de 
rodado simples. 

1.1.6– Tanque de combustível: Mínimo 90 litros. 
1.1.7– Freios e suspensão: original de fábrica. 
1.1.8– Ar quente e ar-condicionado para cabine do motorista original do 

fabricante do veículo. 
1.1.9 – Direção hidráulica e/ou elétrica e conjunto elétrico (vidros 

elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores 
externos elétricos). 

1.1.10– Sistema de rádio AM/FM original de fábrica equipado com alto 
falantes. 

1.1.11. – Equipamentos complementares: Equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas 
dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, 
banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 

1.1.12– O veículo deverá vir Com freios ABS E EBD, CONTROLE DE 
TRAÇÃO para maior segurança, sistema de subida em rampa equipado com estepe, 
macaco, chave de rodas e demais itens exigidos pelo CTB. 



1.2– ADAPTAÇÃO: 
1.2.1– Adaptação Externa: 
a) Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes 

para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 
b) Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes 

para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 
c) Adesivos padrão “AMBULÂNCIA TIPO C”. 

 
1.2.2 – Adaptações Internas: 
a) Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente deverá ser 

feita por uma abertura com passagem livre de no mínimo 550mm, sem porta, com 
acabamento e sem arestas ou pontas cortantes. 

b) Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura 
e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento. 

c) Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam 
na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado 
com espessura mínima de 3mm, que atenda a Resolução CONTRAN nº 498/2014. 

d) Piso (revestimento assoalho) em compensado naval revestimento em vinil 
de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos, com espessura 
mínima de 10mmm e que atenda a Resolução CONTRAN nº 498/2014. 

e) Assento para o socorrista (poltrona): Banco assento para o socorrista, 
deverá ser instalado na cabeceira da maca retrátil, com as seguintes características: 

e.1) Base reforçada e giratória em 360º com giro por meio de base giratória 
do tipo disco com trava a cada 90º; 

e.2) O assento deverá ficar à altura da maca da vítima, de forma que a fixação 
e o giro permitam a mobilidade das penas do socorrista, entre a cadeira e a maca; 

e.3) Assento e encosto devem ser em espuma injetada, densidade 45kgf/m³, 
revestido em courvim automotivo na mesma cor dos demais revestimentos; 

e.4) Cintos de segurança abdominal de 03 pontos pré tencionados, (retrátil). 
f) Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa 

descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada 
com estofamento em courvim automotivo, e cintos de segurança comprovadamente 
testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e 
conformidade com os itens 7.1, 7.2 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR nº 6091/2015 e 
item 6.3 da ECE R-17. 

g) Armários: 
g.1) Armários aéreo medindo aproximadamente 2,2 metros confeccionados 

em laminado naval revestido em formica e acabamento alto padrão, instalado na 
lateral esquerda, composto no mínimo por duas divisórias internas, portas de correr 
com dispositivos que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o 
deslocamento do veículo; 

g.2) Armário inferior medindo aproximadamente 2,2 metros de comprimento, 
0,85m de altura e 0,45m de profundidade confeccionado em laminado naval alto 
padrão, com portas correr em acrílico com dispositivos que impeça a abertura das 
portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo; 



g.3) Balcão para proteção dos cilindros de oxigênio, a ser instalado próximo 
à porta traseira esquerda com entrada para a prancha rígida. Este balcão deverá 
possuir uma porta removível de fácil abertura para troca dos cilindros. 

h) Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio em 
conformidade com a norma ABNT/NBR/14561/2000, colchonete de espuma revestida 
de material vinílico lavável com densidade mínima 33, cinto de segurança e sistema 
de engate e trava de fixação de piso, que pese o máximo de 34kg e suporte vítimas 
de até 180 kg. Possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido, para 
fixação da vítima e da maca rígida e um cinto de segurança com sistema de quatro 
pontas. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na 
ANVISA do equipamento a ser ofertado. 

i) Prancha de Imobilização: Fornecimento de prancha de imobilização adulto, 
confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos, que seja rígida, leve 
e confortável, dimensionada para suporte vitima com até 180kg, cor amarelo, que 
deverá ser instalada no suporte localizado no balcão inferior esquerdo. 

j) Rede de oxigênio composta por: → Mangueira, máscara e conexões; → 
Cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte duplo e fixador do tipo “catraca”, 
equipado com válvula e manômetro; → Régua de oxigênio com 3 pontas para 
Fluxômetro, Aspirador e Midificador. Deverá ser apresentado junto com a proposta 
de preços o registro na ANVISA do equipamento a ser ofertado. 

k) Suporte para Cilindro de Oxigênio: 02 (dois) suportes para cilindro de 
oxigênio de no mínimo 3,5m³, com cintas tipo catracas firmemente presos a 
carroceria do veículo. Vedada a fixação através de rebites. 

l) Cilindros de Oxigênio: Deverá ser fornecido 02 (dois) Cilindros de 35m³ 
para oxigênio, fixado no suporte acima descrito. Interligados através de tomada dupla 
instala na régua tripla. 

m) Corrimão e Suporte de Soro e Sangue: Instalação de corrimão em 
alumínio e punhos de plástico injetado e ponteira de fechamento arredondas de alta 
resistência, instalado na parte central do teto do veículo. Suporte de soro e sangue 
com 02 (dois) ganchos e velcros para prender o soro, instalado no corrimão. 

 
1.3– ILUMINAÇÃO INTERNA E SISTEMA ELÉTRICO: 
1.3.1 – Iluminação interna com a instalação de 06 (seis) luminárias com no 

mínimo 50 led’s que atenda ao padrão mínimo da ABNT. Instalação de 02 (duas) 
luminárias com foco dirigido sobre a maca com no mínimo 12 led’s e 1 watts cada 
que atenda ao padrão mínimo da ABNT. 

1.3.2– Deverá ser instalado na parte inferior do balcão, bancada de trabalho, 
um inversor 12/220v 1000wats com bateria auxiliar de no mínimo 90 AH. 

1.3.3– Sobre a bancada de trabalho, na parede do furgão, deverá ser 
instalado um painel de comando elétrico com: disjuntores, teclas para acionamento 
de iluminação e quatro tomadas de dois pinos mais terra, ligadas ao inversor, duas 
tomadas ligadas a rede externa com disjuntor, reles e fusíveis, tomada externa com 
cabo auxiliar de 20 metros, duas tomadas 12 volts. As tomadas devem ser 
identificadas. 

1.3.4– Deverá possuir sistema de gerenciamento da bateria original do 



veículo com desligamento automático das cargas, quando abaixo de 10,5v. 
1.3.5– Deverá possuir sistema elétrico independente 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. Possuir sistema de proteção a bateria original do   
veículo. 

 
1.4– VENTILAÇÃO: 
1.4.1– Sistema de ar-condicionado duplo com no mínimo de 30.000 BTU’s de 

potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do 
motorista e para o compartimento do paciente. 

1.4.2– Exaustor 12 volts com casulo de ventilação de alta eficiência instalado 
na lateral esquerda próximo à maca. 

 
1.5– EQUIPAMENTOS EMBARCADOS: 
1.5.1– Maleta de Primeiros Socorros contendo no mínimo: (estetoscópio 

adulto e infantil; ressuscitador manual adulto/infantil; cânulas orofaríngeas de 
tamanhos variados; tesoura reta com ponta romba; esfigmomanômetro 
adulto/infantil). 

1.5.2 – Cadeira de Rodas de Resgate Articulada: Deverá ser desenvolvida 
para uso em áreas limitadas como: elevadores, escadarias, corredores estreitos e 
locais de difícil acesso. Montada com perfis de alumínio tubular em seção redonda e 
dimensionada para suportar pacientes com capacidade mínima de carga de 160kg. 
Cinto de segurança com sistema de engate automotivo. Com 04 (quatro) manetas de 
borracha para facilitar o transporte, 02 (duas) manetas com sistema extensor para 
transporte em escadarias, com sistema ágil de abertura e fechamento. Sistema 
completo para ancoragem em veículos de resgate, além de sistema de dobra para 
armazenamento em espaços limitados. 

 
1.6– GRAFISMO EXTERNO: 
1.6.1– Com faixas em ambas as laterais de 20 cm de altura na cor laranja, 

“AMBULÂNCIA” vazada, deverá ter uma cruz da vida em azul com bordas de 2cm em 
cinza de 55cm de altura. As inscrições com o nome do Município serão instaladas na 
cor preta de 11cm de altura entre meio aos strobos e na parte superior da escrita faixa 
laranja de 4cm. Ainda na porta do furgão um letreiro com nome do município de 55cm 
de altura na cor preta. 

Na traseira devem ser colocada cruz da vida em azul com boras de 2cm em 
cinza de 55cm de altura e uma faixa laranja de 20cm de altura, na parte superior do 
veículo iniciando de uma porta até o final da outra porta com a inscrição “ambulância” 
vazada, caso necessite alterar o local da inscrição ambulância será colocado na parte 
inferior, sem precisar vazar. 

No capô frontal deverá ser colocado o letreiro “ambulância” no tamanho 12cm 
de altura na letra em recorte de forma espalhada em laranja com curvatura de 5cm 
para baixo, com uma faixa de 6cm na extremidade inferior do capô acompanhando a 
curvatura do mesmo e com uma cruz em azul com borda cinza de 1cm com 25cm de 



altura centralizado com a “AMBULÂNCIA” e a parte superior do capô (se necessário 
transfere a cruz da vida frontal para cima do para brisa no tamanho de 30cm). 

Toda a Película Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC 80 micras 
Calandrado Acrílico Aquoso Permanente com Aparência Semi Brilho sem textura, 
ecologicamente correta. 

 
1.7– FAROIS DE EMBARQUE: 
1.7.1 – Instalação de 02 (dois) faroletes direcionáveis de embarque sendo 01 

(um) sob as portas traseiras, e 01 (um) sob a porta lateral deslizante, com no mínimo 
12 led’s de 1 watts cada. 

 
1.8 – SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL: 
1.8.1 – Sinalizador visual em formato de “ARCO”, permite total visualização 

em um ângulo de 180º, injetado em modulo único de policarbonato na cor vermelha, 
afim de não gerar perda da intensidade luminosa, resistente e impactos e 
descoloração com tratamento UV, com base em alumínio extrudado de alta 
resistência mecânica. Composto por no mínimo 40 led’s vermelhos distribuídos em 
blocos ópticos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra. 

1.8.2– Sinalizador acústico composto por Sirene com no mínimo de 03 (três) 
sons contínuos, sendo Wail, Yelp e Pierce Driver (alto-falante), gerando pressão 
sonora não inferior a 100 DB a 01(um) metro de distância. Deve possuir módulo de 
controle único instalado no painel do veículo. 

1.8.3– Deverá ser instalado um dispositivo sonoro que é acionado quando 
engatado a marcha ré. 
 

1.9 – ILUMINAÇÃO EXTERNA: 

1.9.1 – Deverá ser instalado um conjunto de sequencias externas de no 
mínimo 08 (oito) luminárias de 108 led’s de alta eficiência, sendo 03 em cada lateral e 
duas na traseira do veículo, sendo que a iluminação deverá atender as normas SAE 
J575 e J595. 

 
1.10 – STROBOS: 
1-10.1 – Deverá ser instalado um conjunto de 6 (seis) lâmpadas de no 

mínimo 03 led’s cada, stroboscópias, sendo 02 cristais e 02 rubis a serem instaladas 
na grade dianteira do veículo e 02 cristais na traseira acima das sinaleiras, sendo 
que a iluminação deverá atender as normas SAE J575 e 595. 
 

1.11 – GARANTIA: 
1.11.1– Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de 

quilometragem. 
1.11.2 – Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: 

Garantia mínima de 12 (doze) meses 
 



3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 

3.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação. 

3.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

3.4. Quando acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do presente pregão eletrônico, as empresas do ramo 
pertinente ao seu objeto e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, 
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver 
devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

4.2. Somente poderão participar da sessão pública as empresas que 
apresentarem propostas através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, até o 
horário estipulado para o início da sessão, conforme dispõe o item 1 deste Edital. 

4.3. Como requisito para participação no Pregão, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.4. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento 
do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

4.5. Não poderão participar deste Pregão: 

4.5.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.5.2. Empresas suspensas de contratar com a Administração Pública; 

4.5.3. Empresa ou sociedade estrangeira, sem autorização de funcionamento 
no país; 

4.5.4. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

4.5.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá estar credenciado o Sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

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

5.3. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a 
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou 
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de 
Engenho Velho/RS, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no 
sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

5.6. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

5.7. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório e responsabilizar- se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

5.8. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso; 

5.9. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do 
pregão na forma eletrônica; 

5.10. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso 
por interesse próprio. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


6 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 

6.1 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados através 
do Sistema Eletrônico no Portal de Compras Públicas, até a data e horário 
estabelecidos no item 1, observando os itens 7 e 8 deste Edital, e poderão ser retirados 
ou substituídos até a abertura da sessão pública. O licitante deverá declarar, em 
campo próprio do sistema: 

6.1.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 
proposta com as exigências do edital, como condição de participação; 

6.1.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor 
rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o 
caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 ao 
49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.2 O licitante deverá ter ciência de que sendo falsas as declarações citadas 
nos itens 6.1.1 e 6.1.2, estará sujeito às sanções legais. 

6.3 Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, 
que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo 
máximo de 02 (dois) dias. 

6.4 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

6.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 
emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6 Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não 
correspondam às especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão 
desconsiderados. 

6.7 Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

6.7.1 Preço unitário e total para cada item em moeda corrente nacional, em 
algarismo com no máximo 2 (duas), casas decimais; 

6.7.2 Indicar a marca, modelo cotado e prazo de garantia, sob pena de 
desclassificação; 

6.7.3 Catálogo do equipamento ofertado; 



6.7.4 Prazo de entrega máximo é aquele indicado no Anexo I – Termo de 
Referência; 

6.7.5 Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: preço, 
custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, 
encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 

6.8 O prazo de entrega é aquele previsto no Termo de Referência, 
independentemente do constante na proposta apresentada; 

6.9 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. 

6.10 Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde 
que não comprometam o interesse público e da Administração. 

6.11 Admitir-se-á preço somente até o limite da despesa estimada, levando-se 
em conta os preços praticados no mercado para a respectiva marca e modelo cotados. 

7 - DA PROPOSTA 

7.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de abertura da sessão do pregão, estabelecida no item 1 desse edital. 

7.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a 
indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais 
dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, 
englobando a  tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes 
para o cumprimento das obrigações assumidas. 

7.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na 
desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar 
documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios 
ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de 
lances. 

8 - DA HABILITAÇÃO 

8.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes 
documentos, observando o procedimento disposto no item 6 deste Edital: 

8.1.1. Habilitação Jurídica: 

8.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 



8.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e 
posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em 
vigor; e no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social 
acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; 
ou 

8.1.1.3. 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. 

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado e do 
Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade; 

8.1.2.3. 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); 

8.1.2.4. Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual, 
relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

8.1.2.5. Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da 
jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 

8.1.2.6. Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS); 

8.1.2.7. 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 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), em seu prazo de 
validade. 

8.1.3. Qualificação Econômico-Financeira 

8.1.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60 
(sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento; 

8.1.3.2.  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 



podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

8.1.4. Qualificação Técnica: 

Para que O MUNICIPIO se resguarde da garantia e qualidade do veículo 

transformado em Ambulância, a Empresa Proponente, deverá apresentar os seguintes 

documentos da empresa responsável pela transformação do veículo: 

8.1.4.1.Certidão de registro de pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico 

responsável pela empresa transformadora) bem como cópia do seu contrato ou 

carteira de trabalho, onde se possa verificar o vínculo permanente com a empresa e 

a linha de produção. 

8.1.4.2.No mínimo 01 (um) – Atestados de Capacidade Técnica com ART da 

empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância, emitido por 

Órgão Público ou Privado, referente ao objeto da licitação; 

8.1.4.3.Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, 

conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de 

aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real 

utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 

1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme 

especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da 

original do fabricante da maca retrátil.  

8.1.4.4.Licença de Operação da Empresa que fará a transformação do veículo 

Furgão em Ambulância, conforme Lei Federal N°: 6.938/81, que institui a Política 

Nacional de Meio Ambiente, as Resoluções CONAMA 237/97, CONSEMA 288/2014 e 

LC 140/2011, com indicação do órgão emissor do documento. 

8.1.4.5.A empresa transformadora do veículo deverá apresentar juntamente 

com a proposta o ensaio para ancoragem de cinto das poltronas para acompanhantes, 

banco lateral tipo báu e poltrona do socorrista, homologados pelo Inmetro. 

8.1.4.6.O cinto de segurança do banco baú deverá possuir ensaio de 
ancoragem devidamente atestado por laudo de adequação e certificação em 
conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR 6091/2015. 

8.1.4.7.Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, 

conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de 

aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real 

utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 

1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme 

especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da 

original do fabricante da maca retrátil. 

8.1.4.8.Cópia do projeto de transformação e sistema elétrico com assinatura 



registrada em cartório pelo engenheiro responsável pela empresa. 

8.1.5. Demais documentos: 

8.1.5.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02; 

8.1.5.2. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, na condição de empresa do ramo compatível com o objeto ora licitado, 
conforme modelo contido no ANEXO III deste edital. 

8.1.5.3. Declaração de idoneidade, de que a empresa não está impedida de 
licitar e contratar com a Administração Pública, assinada por seu representante legal; 

8.1.5.4. Declaração de que a proponente não possui em seu quadro societário 
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista; 

8.1.5.5. Declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que 
é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.1.5.6. Comprovação, por meio de declaração (sujeito a verificação pela 
administração municipal), de que o veículo ofertado possui assistência técnica 
especializada e credenciada de fábrica num raio não superior de 150 km (cem e 
cinquenta quilômetros) da sede do Município de Engenho Velho – RS. 

 
8.1.5.6.1. Carta em papel timbrado da Concessionaria indicada na Declaração 

do Item acima (8.1.5.6.), se responsabilizando pela Assistência Técnica. 

9 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

9.1 No dia e hora indicados no item 1, o pregoeiro abrirá a sessão pública, 
mediante a utilização de sua chave e senha. 

9.2 O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a 
utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do 
certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme 
item 5.7 deste Edital. 

9.3 A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

9.4 Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto 
e do valor estarão disponíveis no Portal de Compras Públicas. 



10 – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  

10.1 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 

10.2 Serão desclassificadas as propostas que: 

10.2.1 Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

10.2.2 Forem omissas em pontos essenciais; 

10.2.3 Contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que 
apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

10.3 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. 

10.4 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro 
dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

10.5 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 
classificadas. 

10.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, 
observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 

10.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do 
valor consignado no registro. 

10.6.2 O licitante poderá oferecer lances intermediários – (lances iguais ou 
superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio 
licitante); 

10.6.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 

10.6.4 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 
0,20% (zero virgula vinte por cento), que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 

 



11. DO MODO DE DISPUTA 

11.1. Será adotado o modo de disputa ABERTO, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 
10. 

11.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 
(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 
houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão 
pública. 

11.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

11.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 
automaticamente. 

11.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 
pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

12. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

12.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de 
empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo 
assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 6.1.2 deste 
Edital; 

12.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam 
iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

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

12.1.2.1. A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada 
via sistema 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. 

12.1.2.2. Se a beneficiária, 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 12.1.2 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo previsto no item 12.1.2.1 deste item. 



12.1.3. O disposto no item 12.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 
123/2006. 

12.1.3.1. Se não houver licitante que atenda ao item 12.1 e seus subitens, serão 
observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

12.1.3.2. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da 
Lei nº 8.666/1993. 

13. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

13.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

13.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a 
Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente decorridas 24 
(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

14. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

14.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a 
realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta. 

14.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, 
necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação 
ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser 
encaminhados no prazo fixado no item 6.3 deste Edital. 

14.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação valor de referência da Administração. 

14.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 

15. DA VERIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

15.1. Os documentos exigidos para habilitação, de que trata o item 8, deverão 
ser anexados no Portal de Compras Públicas; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


15.2. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares 
após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em 
formato digital, via sistema, no prazo máximo de duas horas, após solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico, nos termos disposto no § 2º do art. 38 do Decreto 
10.024/2019. 

15.3. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado 
a declaração exigida no item 6.1.2 deste Edital e que possua alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação 
condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, 
em 02 (dois) dias úteis, prazo que 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. 

15.4. Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não 
atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital. 

15.5. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o 
licitante será declarado vencedor; 

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o 
licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de 
formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após 
o término da sessão de lances. 

16.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 

16.3. O licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito 
pelo pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das 
razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será 
disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para 
apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 

16.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso. 

16.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

16.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais, bem como os encaminhados por qualquer outro meio diverso do previsto no 



item 16.1; 

16.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta 
licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso. 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 

17.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 
competente. 

18. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

18.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, assinar o contrato. 

18.2. Para a assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do mesmo. 

18.3. O prazo de que trata o item 18.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo 
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso 
do respectivo prazo.  

18.4. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante 
poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo 
da aplicação das sanções. 

18.5. Para a formalização do contrato, a administração poderá solicitar de forma 
física, toda a documentação solicitada no Pregão Eletrônico e que não puder ser 
produzida digitalmente, quando julgar necessário, devendo os mesmos ser 
encaminhados ao pregoeiro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após solicitação. 

19. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

19.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 45 (quarenta e cinco) 
dias corridos, contados da assinatura do contrato e emissão da ordem de compra. 



19.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na Sede Administrativa 
do Município de Engenho Velho - RS, correndo por conta da Contratada as despesas 
de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento. 

20. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

20.1.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

20.1.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de dez dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

20.1.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar 
sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

20.1.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de dez dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

20.2.  O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante 
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) após a entrega do Objeto 
licitado em parcela única (mediante Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou 
Recibo, na forma prevista no item 21.2, deste Edital mediante emissão da Nota Fiscal. 

21.2. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de 
Engenho Velho – RS, com identificação na mesma do nº do procedimento 
licitatório realizado, e nº do contrato firmado com o Município. 

22. DA GARANTIA DO PRODUTO 

22.1. O Veículo e os equipamentos deverão apresentar garantia mínima de 12 
(doze) meses sem limite de quilometragem. Esta deverá contar da data da entrega. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração municipal pelo 



prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a empresa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

23.1.1. A sanção de que trata o item anterior será aplicada juntamente com as 
multas previstas garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

23.2. Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, 
ficará também sujeita a multa com os seguintes percentuais e condições: 

23.2.1. de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de não 
assinar o contrato no prazo estipulado, o que acarretará inexecução total do contrato; 

23.2.2. de 5% sobre o valor total do contrato, nos casos de interrupção ou 
suspensão injustificada dos serviços; descumprimento parcial de qualquer dos 
encargos previstos, assim como outras hipóteses de não atendimento das condições 
estabelecidas no presente edital, contrato ou na Lei 10.520; 

23.2.3. de 10% sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total 
do Contrato. 

23.3. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo mantida a imputação 
de penalidades pecuniárias da LICITANTE ou CONTRATADA para com o Município, 
deverá a CONTRATANTE efetuar o lançamento do débito, tomadas a partir daí as 
demais providências legais cabíveis à cobrança. 

23.4.  A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato, e aplique outras sanções; 

23.5. As multas e outras penalidades aplicáveis só poderão ser relevadas nos 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado e mediante decisão 
administrativa motivada e fundamentada; 

23.6. O valor da multa poderá ser descontado quando dos próximos pagamentos 
devidos em razão da execução do contrato, cobrada extrajudicialmente ou, ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente; 

23.7. As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não 
tendo caráter compensatório e, portanto, não eximem a licitante vencedora da 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar. 

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

23.9. As demais penalidades previstas pela inexecução contratual estão 
previstas na minuta do contrato, Anexo IV deste edital. 



23.10. 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. 

24.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao 
Município Engenho Velho, Secretaria Municipal de Administração ou Setor de 
Compras, sito a Rua Antônio Trombettta, 35 CEP: 99.698-000 ou pelo telefone 
(54)3363-9600 ou no endereço eletrônico adm@engenhovelho.rs.gov.br ou 
compras@engenhovelho.rs.gov.br, no horário compreendido entre as 08:00 e 11:30 
horas e entre as 13:00 e 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

24.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação 
ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, acessando o processo. 

24.3. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, em 
qualquer fase do julgamento, suspender a sessão pública para promover diligências 
e consultas destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, marcando nova data e 
horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando a decisão aos Licitantes. 

24.4. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

24.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, o valor poderá ser alterado, para 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do produto, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro inicial. 

24.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente edital. 

24.7. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de 

mailto:adm@engenhovelho.rs.gov.br
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sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de 
seus dados pela Administração. 

24.8. A proponente que vier a ser vencedora, (contratada ou empenhada) ficará 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

24.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

24.10. 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), não cabendo às licitantes 
direito a indenização. 

24.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina, RS, para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 
outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

25. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

25.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

RECURSOS: 0601 10 301 0011 1029 44905248000000 0040 
                       0601 10 301 0011 1029 44905248000000 4505 

26.  Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Declaração da Lei Complementar 123/2006 

Anexo III – Modelo de declaração Conjunta; 

Anexo IV – Modelo de Minuta de Contrato. 

Engenho Velho/RS, 25 de maio de 2021. 

 

 

Diego Martinelli Bergasmaschi 

Prefeito Municipal 



 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo quantificar, especificar e 
definir algumas condições para a aquisição de um veículo transformado em 
ambulância para atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde 
do Município de Engenho Velho, RS, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

1.2 O objeto da presente licitação será recebido e aceito após a sumaria 
inspeção realizada por Servidor Municipal, podendo ser rejeitado caso desatenda as 
especificações exigidas; 

1.3 O objeto deverá estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, 
desde já, estabelecido que só será aceito, após exame técnico efetuado por servidor 
habilitado indicado para tal fim e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou 
apresente defeitos e incorreções, não será aceito, devendo ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da notificação. 

1.4 Todas as despesas sejam de transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários e entrega técnica e demais despesas para execução do objeto, serão 
de inteira responsabilidade da empresa vencedora desta licitação. 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. O Presente Termo de Referencia tem por objeto a Aquisição de um veículo 
transformado em ambulância para atender as necessidades do Departamento 
Municipal de Saúde do Município de Engenho Velho, RS, conforme características e 
especificações abaixo:   

Item 01: 01 (uma) AMBULÂNCIA TIPO C, veículo novo, zero km, no mínimo 
ano e modelo 2020/2021, com as seguintes características mínimas: pintura sólida, 
com no mínimo 13m³ de capacidade volumétrica no compartimento de carga, de cor 



branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, devidamente 
adaptado em ambulância do TIPO C – AMBULÂNCIA DE RESGATE de acordo com a 
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde e pleno atendimento ao disposto na 
Resolução Contran nº 498/2014, com as seguintes especificações mínimas:  

 

1.1- VEÍCULO: 
1.1.1.– Dimensões Externas: MINIMAS 
Comprimento: 5.900mm; Largura: 2000mm; Distância entre eixos: 4.000mm. 
1.1.2. – Dimensões Internas: MINIMAS 
Comprimento: 3.700mm; Largura: 1760mm; Altura: 1880mm. 
1.1.3– Especificações do Motor: 

Cilindradas Mínimo: 2200CC; Combustível: Diesel; Potência Mínima: 130cv; Tração 
e Transmissão: dianteira e/ou traseira com no Mínimo 6 marchas a frente e 1 marcha 
a ré; Cilindros Mínimo: 4. 

1.1.4– Capacidade volumétrica do compartimento de carga: de no mínimo 
13, m³. 

1.1.5– Rodado: Mínimo Aro 16” com pneus novos 1º vida compatíveis de 
rodado simples. 

1.1.6– Tanque de combustível: Mínimo 90 litros. 
1.1.7– Freios e suspensão: original de fábrica. 
1.1.8– Ar quente e ar-condicionado para cabine do motorista original do 

fabricante do veículo. 
1.1.9 – Direção hidráulica e/ou elétrica e conjunto elétrico (vidros 

elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores 
externos elétricos). 

1.1.10– Sistema de rádio AM/FM original de fábrica equipado com alto 
falantes. 

1.1.11. – Equipamentos complementares: Equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas 
dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, 
banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 

1.1.12– O veículo deverá vir Com freios ABS E EBD, CONTROLE DE 
TRAÇÃO para maior segurança, sistema de subida em rampa equipado com estepe, 
macaco, chave de rodas e demais itens exigidos pelo CTB. 

 

 
1.2– ADAPTAÇÃO: 
1.2.1– Adaptação Externa: 
a) Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes 

para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 
b) Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes 

para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 



c) Adesivos padrão “AMBULÂNCIA TIPO C”. 

 
1.2.2 – Adaptações Internas: 
a) Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente deverá ser 

feita por uma abertura com passagem livre de no mínimo 550mm, sem porta, com 
acabamento e sem arestas ou pontas cortantes. 

b) Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura 
e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento. 

c) Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam 
na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado 
com espessura mínima de 3mm, que atenda a Resolução CONTRAN nº 498/2014. 

d) Piso (revestimento assoalho) em compensado naval revestimento em vinil 
de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos, com espessura 
mínima de 10mmm e que atenda a Resolução CONTRAN nº 498/2014. 

e) Assento para o socorrista (poltrona): Banco assento para o socorrista, 
deverá ser instalado na cabeceira da maca retrátil, com as seguintes características: 

e.1) Base reforçada e giratória em 360º com giro por meio de base giratória 
do tipo disco com trava a cada 90º; 

e.2) O assento deverá ficar à altura da maca da vítima, de forma que a fixação 
e o giro permitam a mobilidade das penas do socorrista, entre a cadeira e a maca; 

e.3) Assento e encosto devem ser em espuma injetada, densidade 45kgf/m³, 
revestido em courvim automotivo na mesma cor dos demais revestimentos; 

e.4) Cintos de segurança abdominal de 03 pontos pré tencionados, (retrátil). 
g) Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa 

descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada 
com estofamento em courvim automotivo, e cintos de segurança comprovadamente 
testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e 
conformidade com os itens 7.1, 7.2 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR nº 6091/2015 e 
item 6.3 da ECE R-17. 

g) Armários: 
g.1) Armários aéreo medindo aproximadamente 2,2 metros confeccionados 

em laminado naval revestido em formica e acabamento alto padrão, instalado na 
lateral esquerda, composto no mínimo por duas divisórias internas, portas de correr 
com dispositivos que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o 
deslocamento do veículo; 

g.2) Armário inferior medindo aproximadamente 2,2 metros de comprimento, 
0,85m de altura e 0,45m de profundidade confeccionado em laminado naval alto 
padrão, com portas correr em acrílico com dispositivos que impeça a abertura das 
portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo; 

g.3) Balcão para proteção dos cilindros de oxigênio, a ser instalado próximo 
à porta traseira esquerda com entrada para a prancha rígida. Este balcão deverá 
possuir uma porta removível de fácil abertura para troca dos cilindros. 

h) Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio em 



conformidade com a norma ABNT/NBR/14561/2000, colchonete de espuma revestida 
de material vinílico lavável com densidade mínima 33, cinto de segurança e sistema 
de engate e trava de fixação de piso, que pese o máximo de 34kg e suporte vítimas 
de até 180 kg. Possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido, para 
fixação da vítima e da maca rígida e um cinto de segurança com sistema de quatro 
pontas. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na 
ANVISA do equipamento a ser ofertado. 

i) Prancha de Imobilização: Fornecimento de prancha de imobilização adulto, 
confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos, que seja rígida, leve 
e confortável, dimensionada para suporte vitima com até 180kg, cor amarelo, que 
deverá ser instalada no suporte localizado no balcão inferior esquerdo. 

j) Rede de oxigênio composta por: → Mangueira, máscara e conexões; → 
Cilindro de oxigênio de 16 litros com suporte duplo e fixador do tipo “catraca”, 
equipado com válvula e manômetro; → Régua de oxigênio com 3 pontas para 
Fluxômetro, Aspirador e Midificador. Deverá ser apresentado junto com a proposta 
de preços o registro na ANVISA do equipamento a ser ofertado. 

k) Suporte para Cilindro de Oxigênio: 02 (dois) suportes para cilindro de 
oxigênio de no mínimo 3,5m³, com cintas tipo catracas firmemente presos a 
carroceria do veículo. Vedada a fixação através de rebites. 

l) Cilindros de Oxigênio: Deverá ser fornecido 02 (dois) Cilindros de 35m³ 
para oxigênio, fixado no suporte acima descrito. Interligados através de tomada 
dupla instala na régua tripla. 

m) Corrimão e Suporte de Soro e Sangue: Instalação de corrimão em 
alumínio e punhos de plástico injetado e ponteira de fechamento arredondas de alta 
resistência, instalado na parte central do teto do veículo. Suporte de soro e sangue 
com 02 (dois) ganchos e velcros para prender o soro, instalado no corrimão. 

 
1.3– ILUMINAÇÃO INTERNA E SISTEMA ELÉTRICO: 
1.3.1 – Iluminação interna com a instalação de 06 (seis) luminárias com no 

mínimo 50 led’s que atenda ao padrão mínimo da ABNT. Instalação de 02 (duas) 
luminárias com foco dirigido sobre a maca com no mínimo 12 led’s e 1 watts cada 
que atenda ao padrão mínimo da ABNT. 

1.3.2– Deverá ser instalado na parte inferior do balcão, bancada de trabalho, 
um inversor 12/220v 1000wats com bateria auxiliar de no mínimo 90 AH. 

1.3.3– Sobre a bancada de trabalho, na parede do furgão, deverá ser 
instalado um painel de comando elétrico com: disjuntores, teclas para acionamento 
de iluminação e quatro tomadas de dois pinos mais terra, ligadas ao inversor, duas 
tomadas ligadas a rede externa com disjuntor, reles e fusíveis, tomada externa com 
cabo auxiliar de 20 metros, duas tomadas 12 volts. As tomadas devem ser 
identificadas. 

1.3.4– Deverá possuir sistema de gerenciamento da bateria original do 
veículo com desligamento automático das cargas, quando abaixo de 10,5v. 

1.3.5– Deverá possuir sistema elétrico independente 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. Possuir sistema de proteção a bateria original do   
veículo. 

 
1.4– VENTILAÇÃO: 
1.4.1– Sistema de ar-condicionado duplo com no mínimo de 30.000 BTU’s de 

potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do 
motorista e para o compartimento do paciente. 

1.4.2– Exaustor 12 volts com casulo de ventilação de alta eficiência instalado 
na lateral esquerda próximo à maca. 

 
1.5– EQUIPAMENTOS EMBARCADOS: 
1.5.1– Maleta de Primeiros Socorros contendo no mínimo: (estetoscópio 

adulto e infantil; ressuscitador manual adulto/infantil; cânulas orofaríngeas de 
tamanhos variados; tesoura reta com ponta romba; esfigmomanômetro 
adulto/infantil). 

1.5.2 – Cadeira de Rodas de Resgate Articulada: Deverá ser desenvolvida 
para uso em áreas limitadas como: elevadores, escadarias, corredores estreitos e 
locais de difícil acesso. Montada com perfis de alumínio tubular em seção redonda e 
dimensionada para suportar pacientes com capacidade mínima de carga de 160kg. 
Cinto de segurança com sistema de engate automotivo. Com 04 (quatro) manetas de 
borracha para facilitar o transporte, 02 (duas) manetas com sistema extensor para 
transporte em escadarias, com sistema ágil de abertura e fechamento. Sistema 
completo para ancoragem em veículos de resgate, além de sistema de dobra para 
armazenamento em espaços limitados. 

 
1.6– GRAFISMO EXTERNO: 
1.6.1– Com faixas em ambas as laterais de 20 cm de altura na cor laranja, 

“AMBULÂNCIA” vazada, deverá ter uma cruz da vida em azul com bordas de 2cm em 
cinza de 55cm de altura. As inscrições com o nome do Município serão instaladas na 
cor preta de 11cm de altura entre meio aos strobos e na parte superior da escrita faixa 
laranja de 4cm. Ainda na porta do furgão um letreiro com nome do município de 55cm 
de altura na cor preta. 

Na traseira devem ser colocada cruz da vida em azul com boras de 2cm em 
cinza de 55cm de altura e uma faixa laranja de 20cm de altura, na parte superior do 
veículo iniciando de uma porta até o final da outra porta com a inscrição “ambulância” 
vazada, caso necessite alterar o local da inscrição ambulância será colocado na parte 
inferior, sem precisar vazar. 

No capô frontal deverá ser colocado o letreiro “ambulância” no tamanho 12cm 
de altura na letra em recorte de forma espalhada em laranja com curvatura de 5cm 
para baixo, com uma faixa de 6cm na extremidade inferior do capô acompanhando a 
curvatura do mesmo e com uma cruz em azul com borda cinza de 1cm com 25cm de 



altura centralizado com a “AMBULÂNCIA” e a parte superior do capô (se necessário 
transfere a cruz da vida frontal para cima do para brisa no tamanho de 30cm). 

Toda a Película Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC 80 micras 
Calandrado Acrílico Aquoso Permanente com Aparência Semi Brilho sem textura, 
ecologicamente correta. 

 

 
1.7– FAROIS DE EMBARQUE: 
1.7.1 – Instalação de 02 (dois) faroletes direcionáveis de embarque sendo 01 

(um) sob as portas traseiras, e 01 (um) sob a porta lateral deslizante, com no mínimo 
12 led’s de 1 watts cada. 

 
 
1.8 – SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL: 
1.8.1 – Sinalizador visual em formato de “ARCO”, permite total visualização 

em um ângulo de 180º, injetado em modulo único de policarbonato na cor vermelha, 
afim de não gerar perda da intensidade luminosa, resistente e impactos e 
descoloração com tratamento UV, com base em alumínio extrudado de alta 
resistência mecânica. Composto por no mínimo 40 led’s vermelhos distribuídos em 
blocos ópticos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra. 

1.8.2– Sinalizador acústico composto por Sirene com no mínimo de 03 (três) 
sons contínuos, sendo Wail, Yelp e Pierce Driver (alto-falante), gerando pressão 
sonora não inferior a 100 DB a 01(um) metro de distância. Deve possuir módulo de 
controle único instalado no painel do veículo. 

1.8.3– Deverá ser instalado um dispositivo sonoro que é acionado quando 
engatado a marcha ré. 

 
 

1.9 – ILUMINAÇÃO EXTERNA: 

1.9.1 – Deverá ser instalado um conjunto de sequencias externas de no 
mínimo 08 (oito) luminárias de 108 led’s de alta eficiência, sendo 03 em cada lateral e 
duas na traseira do veículo, sendo que a iluminação deverá atender as normas SAE 
J575 e J595. 

 
 

1.10 – STROBOS: 
1-10.1 – Deverá ser instalado um conjunto de 6 (seis) lâmpadas de no 

mínimo 03 led’s cada, stroboscópias, sendo 02 cristais e 02 rubis a serem instaladas 
na grade dianteira do veículo e 02 cristais na traseira acima das sinaleiras, sendo 
que a iluminação deverá atender as normas SAE J575 e 595. 

 
 



1.11 – GARANTIA: 
1.11.1– Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de 

quilometragem. 
1.11.2 – Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: 

Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
 

3. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 

3.1 O veículo e equipamentos deverão ser entregue na sede da Prefeitura 
Municipal de Engenho Velho - RS, sita na Antonio Trombetta, Nº 35, Centro, Engenho 
Velho-RS, em até 45 (quarenta e cinco) dias após  “assinatura do contrato” e 
emissão da ordem de fornecimento.  

3.2 O Veículo e os equipamentos serão recebidos e vereficados. A verificação 
deverá ser realizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, que deverá(ão) realizar análise 
minuciosa nos equipamentos entregue, verificando se realmente atende às 
especificações do Edital bem como da proposta. 

3.3 A administração Municipal terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
realizar a verificação dos equipamentos e emitir termo de recebimento definitivo. 

3.4 Havendo a necessidade de substituição dos equipamentos a empresa 
deverá realiza-lo em até 5 dias corridos, contados da notificação. 

3.5 Em até 72 (setenta e duas) horas após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, a fornecedora deverá efetuar entrega técnica do 
equipamento, na sede do Município de Engenho Velho/RS, sem ônus para o Município 
de Engenho Velho/RS, devendo informar na proposta, os dados (fone, e-mail, 
endereço, contato, etc) da empresa responsável pela Assistência Técnica. 

 

4. DA GARANTIA  

4.1 Da Garantia: 

4.1.1 O prazo de garantia do veículo e dos equipamentos deverá ser de no 
minimo 12 (doze) meses, a contar da entrega. 

 

 



5. JUSTIFICATIVA 

5.1. Objetivando a melhoria no atendimento à população na área da saúde. A 
ambulância servirá para deslocamento de pacientes em casos de urgência e 
emergência para atendimento em Centros de Atendimento, que possuem Hospitais 
conforme as necessidades e especialidades, na Região, Estado e até fora do Estado 
e também pelo fato da atual ambulância de propriedade do município não apresentar 
mais condições, devido a constantes problemas mecânicos, ocasionados pelo 
desgaste natural devido ao seu uso. 

 

Engenho Velho, RS, aos 25 dias do mês de maio de 2021. 

 

 

Diego Martinelli Bergamaschi 

Prefeito Municipal 



ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA OU EQUIPARADO BENEFICIÁRIO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

(Modelo) Referente Licitação, Pregão Eletrônico nº 03/2021. 

ÀO: 

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO-RS 

 

Dados do participante: 

Razão Social/nome:    
CNPJ/CPF:    

 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a Empresa acima qualificada se enquadra como beneficiário da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 
nº 147 de 07 de agosto de 2014, para fins de participação na Licitação Pregão 
Eletrônico nº 03/2021, realizado pelo Município de Engenho Velho/RS. 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA. 

  ,  de  de 
2020. 



ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

(Modelo) Referente Licitação, Pregão Eletrônico nº 03/2021. 

A empresa   , inscrita no CNPJ 

sob o n°  por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a)  _________, 

portador(a) da Carteira de Identidade no  e  do  CPF no ____________

 , DECLARA, dobre as penas da Lei: 

1) Que conhece e aceita todas as condições inseridas neste edital e seus anexos, de 

que tomou conhecimento de todas as informações e condições legais para o 

cumprimento das obrigações do objeto, e que atende plenamente todos os requisitos 

necessários para a habilitação e propostas, exigidos para participar do Pregão 

Eletrônico nº 03/2021, como empresa do ramo, compatível com o objeto licitado, nos 

termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

2) Que não está impedida de participar de licitação, em qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, e que até 

a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, bem como que não pesa contra si declaração de idoneidade, expedida em 

face de execução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos 

do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 

97 da referida Lei. 

3) Que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7 da Constituição Federal de que 

não possui em seu quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 



4) Declaração de que a proponente não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista; 

5) Que são verdadeiras as informações, estando ciente das sanções impostas, 

conforme disposto neste Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade 

da presente declaração. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA. 

 

 

  ,  de  de 
2020. 



ANEXO IV 

 

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE VEÍCULO 
Nº...../2021 

(Ref. Pregão Eletrônico nº 03/2021 – Processo Licitatório nº 16/2021) 

 

Pelo presente Contrato de Aquisição e Fornecimento de Veículo, nos termos do 
disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente na Lei Federal nº 
8.666/93, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ENGENHO 
VELHO - RS, pessoa jurídica de direito público interno CNPJ sob nº 94.704.129/0001-
24, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. --------------------, doravante 
denominada simplesmente Município, e de outro lado,  a  empresa 
.................................,  pessoa  jurídica  de  direito privado, inscrita no CNPJ  sob  nº  
......................,  com  sede  na cidade de, na Rua ..........................,nº.......,neste ato 
representada por............, (qualificação), de ora em diante denominada simplesmente 
Contratada, na forma da Lei e em conformidade com os autos do Processo Licitatório 
nº 16/2021, relativo ao Pregão Eletronico nº 03/2021, têm entre si certas e ajustadas 
as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira – De acordo com o Processo Licitatório nº 16/2021, referente ao 
Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2021, a Contratada compromete-se a fornecer ao 
Município, Veículo, com as seguintes especificações e características: 

Item 01: 01 (uma) AMBULÂNCIA TIPO C, veículo novo zero km, no mínimo 
ano e modelo 2020/2021, com as seguintes características mínimas: pintura sólida, 
com no mínimo 13m³ de capacidade volumétrica no compartimento de carga, de cor 
branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, devidamente 
adaptado em ambulância do TIPO C – AMBULÂNCIA DE RESGATE de acordo com a 
Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde e pleno atendimento ao disposto na 
Resolução Contran nº 498/2014, com as seguintes especificações mínimas:  

 

1.1- VEÍCULO: 
1.1.1.– Dimensões Externas: MINIMAS 
Comprimento: 5.900mm; Largura: 2000mm; Distância entre eixos: 4.000mm. 
1.1.2. – Dimensões Internas: MINIMAS 
Comprimento: 3.700mm; Largura: 1760mm; Altura: 1880mm. 

 1.1.3– Especificações do Motor: 
Cilindradas Mínimo: 2200CC; Combustível: Diesel; Potência Mínima: 130cv; Tração 



e Transmissão: dianteira e/ou traseira com no Mínimo 6 marchas a frente e 1 marcha 
a ré; Cilindros Mínimo: 4. 
1.1.4– Capacidade volumétrica do compartimento de carga: de no mínimo 13, m³. 
1.1.5– Rodado: Mínimo Aro 16” com pneus novos 1º vida compatíveis de rodado 
simples. 
1.1.6– Tanque de combustível: Mínimo 90 litros. 
1.1.7– Freios e suspensão: original de fábrica. 
1.1.8– Ar quente e ar-condicionado para cabine do motorista original do fabricante 
do veículo. 

 1.1.9 – Direção hidráulica e/ou elétrica e conjunto elétrico (vidros elétricos das 
portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos 
elétricos). 
1.1.10– Sistema de rádio AM/FM original de fábrica equipado com alto falantes. 
1.1.11. – Equipamentos complementares: Equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de 
segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista 
com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 

1.1.12– O veículo deverá vir Com freios ABS E EBD, CONTROLE DE TRAÇÃO para 
maior segurança, sistema de subida em rampa equipado com estepe, macaco, chave 
de rodas e demais itens exigidos pelo CTB. 

 
1.2– ADAPTAÇÃO: 
1.2.1– Adaptação Externa: 
a) Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que 
a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 
b) Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que 
a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 
c) Adesivos padrão “AMBULÂNCIA TIPO C”. 

 
1.2.2 – Adaptações Internas: 
a) Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente deverá ser feita 
por uma abertura com passagem livre de no mínimo 550mm, sem porta, com 
acabamento e sem arestas ou pontas cortantes. 
b) Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de 
ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento. 
c) Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na 
higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado 
com espessura mínima de 3mm, que atenda a Resolução CONTRAN nº 498/2014. 
d) Piso (revestimento assoalho) em compensado naval revestimento em vinil de alta 
resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos, com espessura mínima 
de 10mmm e que atenda a Resolução CONTRAN nº 498/2014. 
e) Assento para o socorrista (poltrona): Banco assento para o socorrista, deverá ser 
instalado na cabeceira da maca retrátil, com as seguintes características: 



e.1) Base reforçada e giratória em 360º com giro por meio de base giratória do tipo 
disco com trava a cada 90º; 

e.2) O assento deverá ficar à altura da maca da vítima, de forma que a fixação e o giro 
permitam a mobilidade das penas do socorrista, entre a cadeira e a maca; 

e.3) Assento e encosto devem ser em espuma injetada, densidade 45kgf/m³, revestido 
em courvim automotivo na mesma cor dos demais revestimentos; 

e.4) Cintos de segurança abdominal de 03 pontos pré tencionados, (retrátil). 
f) Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa 
descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada 
com estofamento em courvim automotivo, e cintos de segurança comprovadamente 
testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e 
conformidade com os itens 7.1, 7.2 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR nº 6091/2015 e 
item 6.3 da ECE R-17. 

g) Armários: 
g.1) Armários aéreo medindo aproximadamente 2,2 metros confeccionados em 
laminado naval revestido em formica e acabamento alto padrão, instalado na lateral 
esquerda, composto no mínimo por duas divisórias internas, portas de correr com 
dispositivos que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o 
deslocamento do veículo; 

g.2) Armário inferior medindo aproximadamente 2,2 metros de comprimento, 0,85m 
de altura e 0,45m de profundidade confeccionado em laminado naval alto padrão, 
com portas correr em acrílico com dispositivos que impeça a abertura das portas de 
forma espontânea durante o deslocamento do veículo; 

g.3) Balcão para proteção dos cilindros de oxigênio, a ser instalado próximo à porta 
traseira esquerda com entrada para a prancha rígida. Este balcão deverá possuir uma 
porta removível de fácil abertura para troca dos cilindros. 

h) Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio em conformidade com 
a norma ABNT/NBR/14561/2000, colchonete de espuma revestida de material vinílico 
lavável com densidade mínima 33, cinto de segurança e sistema de engate e trava 
de fixação de piso, que pese o máximo de 34kg e suporte vítimas de até 180 kg. 
Possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido, para fixação da 
vítima e da maca rígida e um cinto de segurança com sistema de quatro pontas. 
Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do 
equipamento a ser ofertado. 

i) Prancha de Imobilização: Fornecimento de prancha de imobilização adulto, 
confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos, que seja rígida, leve 
e confortável, dimensionada para suporte vitima com até 180kg, cor amarelo, que 
deverá ser instalada no suporte localizado no balcão inferior esquerdo. 
j) Rede de oxigênio composta por: → Mangueira, máscara e conexões; → Cilindro de 
oxigênio de 16 litros com suporte duplo e fixador do tipo “catraca”, equipado com 
válvula e manômetro; → Régua de oxigênio com 3 pontas para Fluxômetro, Aspirador 
e Midificador. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na 
ANVISA do equipamento a ser ofertado. 



k) Suporte para Cilindro de Oxigênio: 02 (dois) suportes para cilindro de oxigênio de 
no mínimo 3,5m³, com cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veículo. 
Vedada a fixação através de rebites. 
l) Cilindros de Oxigênio: Deverá ser fornecido 02 (dois) Cilindros de 35m³ para 
oxigênio, fixado no suporte acima descrito. Interligados através de tomada dupla 
instala na régua tripla. 

m) Corrimão e Suporte de Soro e Sangue: Instalação de corrimão em alumínio e 
punhos de plástico injetado e ponteira de fechamento arredondas de alta resistência, 
instalado na parte central do teto do veículo. Suporte de soro e sangue com 02 (dois) 
ganchos e velcros para prender o soro, instalado no corrimão. 

 
1.3– ILUMINAÇÃO INTERNA E SISTEMA ELÉTRICO: 
1.3.1 – Iluminação interna com a instalação de 06 (seis) luminárias com no mínimo 
50 led’s que atenda ao padrão mínimo da ABNT. Instalação de 02 (duas) luminárias 
com foco dirigido sobre a maca com no mínimo 12 led’s e 1 watts cada que atenda 
ao padrão mínimo da ABNT. 

1.3.2– Deverá ser instalado na parte inferior do balcão, bancada de trabalho, um 
inversor 12/220v 1000wats com bateria auxiliar de no mínimo 90 AH. 

1.3.3– Sobre a bancada de trabalho, na parede do furgão, deverá ser instalado um 
painel de comando elétrico com: disjuntores, teclas para acionamento de iluminação 
e quatro tomadas de dois pinos mais terra, ligadas ao inversor, duas tomadas ligadas 
a rede externa com disjuntor, reles e fusíveis, tomada externa com cabo auxiliar de 
20 metros, duas tomadas 12 volts. As tomadas devem ser identificadas. 

1.3.4– Deverá possuir sistema de gerenciamento da bateria original do veículo com 
desligamento automático das cargas, quando abaixo de 10,5v. 

1.3.5– Deverá possuir sistema elétrico independente 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. Possuir sistema de proteção a bateria original do   veículo. 

 
1.4– VENTILAÇÃO: 
1.4.1– Sistema de ar-condicionado duplo com no mínimo de 30.000 BTU’s de 
potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do 
motorista e para o compartimento do paciente. 

1.4.2– Exaustor 12 volts com casulo de ventilação de alta eficiência instalado na lateral 
esquerda próximo à maca. 

 
1.5– EQUIPAMENTOS EMBARCADOS: 
1.5.1– Maleta de Primeiros Socorros contendo no mínimo: (estetoscópio adulto e 
infantil; ressuscitador manual adulto/infantil; cânulas orofaríngeas de tamanhos 
variados; tesoura reta com ponta romba; esfigmomanômetro adulto/infantil). 

1.5.2 – Cadeira de Rodas de Resgate Articulada: Deverá ser desenvolvida para uso 
em áreas limitadas como: elevadores, escadarias, corredores estreitos e locais de 



difícil acesso. Montada com perfis de alumínio tubular em seção redonda e 
dimensionada para suportar pacientes com capacidade mínima de carga de 160kg. 
Cinto de segurança com sistema de engate automotivo. Com 04 (quatro) manetas de 
borracha para facilitar o transporte, 02 (duas) manetas com sistema extensor para 
transporte em escadarias, com sistema ágil de abertura e fechamento. Sistema 
completo para ancoragem em veículos de resgate, além de sistema de dobra para 
armazenamento em espaços limitados. 

 
1.6 – GRAFISMO EXTERNO: 
1.6.1– Com faixas em ambas as laterais de 20 cm de altura na cor laranja, 
“AMBULÂNCIA” vazada, deverá ter uma cruz da vida em azul com bordas de 2cm em 
cinza de 55cm de altura. As inscrições com o nome do Município serão instaladas na 
cor preta de 11cm de altura entre meio aos strobos e na parte superior da escrita faixa 
laranja de 4cm. Ainda na porta do furgão um letreiro com nome do município de 55cm 
de altura na cor preta. 
Na traseira devem ser colocada cruz da vida em azul com boras de 2cm em cinza de 
55cm de altura e uma faixa laranja de 20cm de altura, na parte superior do veículo 
iniciando de uma porta até o final da outra porta com a inscrição “ambulância” vazada, 
caso necessite alterar o local da inscrição ambulância será colocado na parte inferior, 
sem precisar vazar. 
No capô frontal deverá ser colocado o letreiro “ambulância” no tamanho 12cm de 
altura na letra em recorte de forma espalhada em laranja com curvatura de 5cm para 
baixo, com uma faixa de 6cm na extremidade inferior do capô acompanhando a 
curvatura do mesmo e com uma cruz em azul com borda cinza de 1cm com 25cm de 
altura centralizado com a “AMBULÂNCIA” e a parte superior do capô (se necessário 
transfere a cruz da vida frontal para cima do para brisa no tamanho de 30cm). 
Toda a Película Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC 80 micras Calandrado 
Acrílico Aquoso Permanente com Aparência Semi Brilho sem textura, ecologicamente 
correta. 

 
1.7 – FAROIS DE EMBARQUE: 
1.7.1 – Instalação de 02 (dois) faroletes direcionáveis de embarque sendo 01 (um) 
sob as portas traseiras, e 01 (um) sob a porta lateral deslizante, com no mínimo 12 
led’s de 1 watts cada. 

 
1.8 – SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL: 
1.8.1 – Sinalizador visual em formato de “ARCO”, permite total visualização em um 
ângulo de 180º, injetado em modulo único de policarbonato na cor vermelha, afim de 
não gerar perda da intensidade luminosa, resistente e impactos e descoloração com 
tratamento UV, com base em alumínio extrudado de alta resistência mecânica. 
Composto por no mínimo 40 led’s vermelhos distribuídos em blocos ópticos, 
distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra. 

1.8.2– Sinalizador acústico composto por Sirene com no mínimo de 03 (três) sons 



contínuos, sendo Wail, Yelp e Pierce Driver (alto-falante), gerando pressão sonora 
não inferior a 100 DB a 01(um) metro de distância. Deve possuir módulo de controle 
único instalado no painel do veículo. 

1.8.3– Deverá ser instalado um dispositivo sonoro que é acionado quando engatado 
a marcha ré. 
 

1.9 – ILUMINAÇÃO EXTERNA: 

1.9.1 – Deverá ser instalado um conjunto de sequencias externas de no mínimo 08 
(oito) luminárias de 108 led’s de alta eficiência, sendo 03 em cada lateral e duas na 
traseira do veículo, sendo que a iluminação deverá atender as normas SAE J575 e 
J595. 

 
1.10 – STROBOS: 
1-10.1 – Deverá ser instalado um conjunto de 6 (seis) lâmpadas de no mínimo 03 
led’s cada, stroboscópias, sendo 02 cristais e 02 rubis a serem instaladas na grade 
dianteira do veículo e 02 cristais na traseira acima das sinaleiras, sendo que a 
iluminação deverá atender as normas SAE J575 e 595. 

 
1.11 – GARANTIA: 

1.11.1– Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 
1.11.2 – Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia 
mínima de 12 (doze) meses 

Cláusula Segunda - A Contratada deverá proceder a entrega física e técnica do 
objeto da aquisição, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da 
assinatura do contrato, na sede administrativa do Município sita na Rua Antônio 
Trombetta, nº 35, na cidade de Engenho Velho - RS, livre de frete ou quaisquer 
despesas adicionais. 

Parágrafo Único – O prazo acima ajustado poderá ser prorrogado na ocorrência das 
hipóteses previstas no art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Cláusula Terceira - Pela aquisição e fornecimento do objeto deste contrato, o 
Município pagará a Contratada mediante a emissão respectiva de Empenho e Nota 
Fiscal, o valor total de: R$ ......(..................), após a entrega do objeto, em parcela 
única (mediante Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma 
prevista no item 21.2, deste edital). 

Cláusula Quarta – O Município será isento de toda e qualquer obrigação que lhe for 
atribuída neste instrumento, especialmente quanto ao pagamento, se o objeto da 
aquisição e fornecimento não for entregue pela Contratada no prazo previsto na 
Cláusula Segunda ou em eventual termo aditivo de prorrogação. 



Cláusula Quinta - O recebimento do objeto, dar-se-á na forma estabelecida pela Lei 
Federal nº 8.666/93, em seu Art. 73. 

Cláusula Sexta - Se o objeto apresentar especificações em desacordo com o 
estabelecido no Edital, o Município poderá rejeitar o seu recebimento, bem como 
declarar a inidoneidade do fornecedor. 

Cláusula Sétima - O Termo de Garantia do objeto fará parte integrante deste 
instrumento, responsabilizando-se a Contratada pela fiel execução do mesmo. 

Parágrafo Único - A Contratada compromete-se a fornecer assistência técnica e 
garantia do objeto, de no mínimo 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, 
após entrega do objeto. 

Cláusula Oitava - A vigência do presente contrato terá início na data de sua firmatura, 
e findará ao término do período da Garantia do objeto. 

Cláusula Nona - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada 
por um representante da Administração do Município, que anotará em registro próprio, 
eventuais ocorrências ou anormalidades constatadas, determinando no que for 
necessário, a imediata regularização ou providências administrativas a serem 
tomadas, sem que isso importe na redução da responsabilidade da Contratada pela 
boa execução do Contrato. 

Cláusula Décima - A Contratada compromete-se a manter durante a vigência deste 
Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas por ocasião da Licitação. 

Cláusula Décima Primeira - O presente Contrato somente poderá ser alterado nas 
hipóteses previstas no Art. 65, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
Cláusula Décima Segunda – Sanções Administrativas aplicáveis: 
- Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração, estará 
sujeita às seguintes penalidades:  
- deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa 
de 10% sobre o valor do último lance ofertado;  
- executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência;  
- executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias: multa diária 
de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, após os quais será considerado como 
inexecução contratual;  
- inexecução parcial do contrato: declaração de inidoneidade cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) 



anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato;  
- inexecução total do contrato: declaração de inidoneidade cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) 
anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;  
- causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a 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.  
- Desrespeito aos prazos referentes à manutenção, durante a garantia, será aplicada 
multa 0,2 % (vinte décimos) por cento do valor do contrato a cada 24 horas de atraso, 
até o limite de 240 horas, após este período será considerado inexecução parcial.  
- As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.  

- 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. 

Cláusula Décima Terceira - O presente Contrato somente poderá ser rescindido por 
qualquer uma das razões constantes no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93. 

Cláusula Décima Quarta - Em caso de rescisão contratual por descumprimento das 
obrigações ora assumidas, ficará a Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato, além da aplicação das penalidades administrativas 
cabíveis. 

Cláusula Décima Quinta - O presente Contrato vincula-se ao Edital de Pregão 
Eletrônico nº 03/2021, para todos os fins que se fizerem necessários. 

Cláusula Décima Sexta - A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do (a) 
Servidor (a) --------------------, designado(a) através de Portaria, de acordo com o art. 
67 da Lei 8.666/93. 

Cláusula Décima Sétima - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 RECURSOS: 
0601 10 301 0011 1029 44905248000000 0040 
0601 10 301 0011 1029 44905248000000 4505 
 

Cláusula Décima Oitava - As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de 
Constantina/RS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente 
Contrato. 



E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas instrumentais. 

 

Engenho Velho – RS, ........ de ................................. de 2021. 

 

 

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

Prefeito Municipal 

      MUNICIPIO                         CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: ________________________         ________________________ 

 

 

 


