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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2021 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 134/2021 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Modo de disputa: aberto 

 

São Martinho da Serra, 23 de Novembro de 2021. 

 

ROBSON FLORES DA TRINDADE, Prefeito do Município de SÃO MARTINHO 

DA SERRA, Estado do RIO GRANDE DO SUL, conforme suas atribuições e em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93, torna público, para conhecimento dos 

interessados, através do pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria 

nº 2963/2021, realizará licitação para aquisição  de São Martinho da Serra, 

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

17/07/2002, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 

Federal 10.024/2019.  

 

1. OBJETO, LOCAL, DATA E HORA 

 

1.1 OBJETO: Aquisição de 01(um) veículo automotor, novo, 0 Km (zero km), 

ano/modelo mínimo 2021 com tração traseira ou 4X4 adaptada para ambulância, 

e equipada de acordo com o Código Nacional de Trânsito Brasileiro e as 

resoluções do CONTRAN. Será usado recurso proveniente de Emenda 

Parlamentar Estadual Portaria SES/RS 319/2021 – Enfrentamento da Covid – 19 

Ep. 200 – veículo Comp: 04/2021 – Deputado (a): Dr. Thiago Duarte, conforme 

descrição detalhada no Anexo-I e laudo técnico em anexo. 

  

Observação: O preço deverá atender rigorosamente até o valor máximo 

estimado em edital. Será motivo de desclassificação do item, cotações 

cujos valores sejam superiores ao preço médio estimado 

1.1  LOCAL, DATA E HORA 

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 07 de Dezembro de 2021 às 

09h, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08h do 

referido dia, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de 

Brasília. 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

 

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu 

credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, 

regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

 

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no 

sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

 

2.3.1. 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; 

 

2.3.2. 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; 

 

2.3.3. 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; 

 

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do 

pregão na forma eletrônica; e 

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso 

por interesse próprio. 

 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados 

exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no 

preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser 

retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a 

falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

 

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital, como condição de participação; 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, 

que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no 

prazo máximo de 24 horas. 

 

4. PROPOSTA 

 

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de abertura 

da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

 

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a 

descrição completa do item 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. 

 

4.3. A proposta não poderá conter nenhum elemento que possa identificar a 

empresa como 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. O seu descumprimento importará na desclassificação 

da proposta. 

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes 

documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

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

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) 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. 

 

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

 

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

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividades; 
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f) 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); 

 

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

do licitante; 

 

h) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede 

do licitante; 

 

i) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 

j) 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. 

 

k) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a 

apresentação do documento; 

 

l) Declaração firmado por representante legal da empresa, de que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal, conforme em anexo III, ou equivalente. 

 

m) Declaração de Idoneidade conforme anexo IV 

 

n) Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

 

1) declaração, firmada por contador ou técnico contábil com nº de CRC, de 

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

cooperativa e não está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei complementar n.º 123/2006 (nos termos do modelo – anexo V), 

e/ou; 

 

2) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa 

licitante, (conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do 
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Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC). A referida certidão 

deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores à data 

determinada para a entrega dos envelopes. 

 

   o) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

1.  Certidão de Adequação e legislação do trânsito (CAT) emitida pelo         

DENATRAM, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que 

fará a transformação do veículo furgão em ambulância. 

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

responsável pela empresa transformadora). 

3. Dois (02) Atestado(s) de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de 

direito privado ou público em nome da empresa que fará a transformação 

registrada no CREA do Estado sede da referida empresa, acompanhado da 

certidão de acervo técnico, comprovando a execução de transformação de 

veículo compatível com o objeto da licitação. 

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

especificada no descritivo bem como o registro na ANVISA do equipamento. 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, 

mediante a utilização de sua chave e senha. 

 

6.2. 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 2.3.2 deste Edital. 

 

6.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

 

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no edital. 
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7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

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

 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem 

preços manifestamente inexequíveis. 

 

7.3. 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. 

 

7.4. 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. 

 

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 

classificadas. 

 

7.6. 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: 

7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do 

valor consignado no registro. 

 

7.6.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 

oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico. 

 

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e 

do valor consignado no registro. 

 

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 

fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 

 

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual 

de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

7 
 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que 

for recebido e registrado primeiro. 

 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

 

7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 

20,00 (vinte reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, 

quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 

 

8. MODO DE DISPUTA 

 

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7. 

 

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 

houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 

pública. 

 

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

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

automaticamente. 

 

8.5. 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. 

 

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no 

decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível 

aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 
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8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos 

participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br 

ewww.saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

9.1. 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 5.1.n) 

deste Edital; 

 

9.1.2. 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. 

 

9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 

a) 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. 

 

b) 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 9.1.2 deste edital, a 

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

 

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

 

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão 

observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/
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9.3. 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. 

 

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

 

10.1.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

 

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

 

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 

duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 

proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 

último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

 

10.2. 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 3.3 deste Edital. 

 

10.3.  Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 

9º do art. 26, da lei 10.024/2019 e verificará a habilitação do licitante conforme 

disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X. 

 

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

 

10.5 Encerrada a negociação, a licitante deverá encaminhar proposta final 

ajustada ao último lance, assinada digitalmente, e catálogo técnico ou 

semelhante do produto ofertado, no prazo máximo de 24 horas para o e-

mail licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com. 

 

10.5.1 Na proposta de preço final, reajustada conforme os lances, deverá constar 

obrigatoriamente, os dados da empresa (endereço, telefone, e-mail, conta 

mailto:licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com
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corrente, data, validade da proposta) bem como os dados do representante legal 

(nome completo, RG e CPF).(Modelo constante do Anexo VI deste Edital). 

 

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

 

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1, enviados nos 

termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a 

autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores. 

 

11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 

declaração exigida no item 5.1.n) 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 5 (cinco) 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. 

 

11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for 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. 

 

11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante 

será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de 

recurso. 

 

12. RECURSO 

 

12.1. Art. 44 da Lei 10.024/19-Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado 

sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente a 

intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de 

decadência do direito de recurso. 

 

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo 

de 3 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também 

via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente. 
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12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou 

manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o 

julgamento da autoridade competente. 

 

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e 

encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação. 

 

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário o fornecedor será convocado de 

forma imediata para assinatura do contrato ou a ata de registro de preços, se 

houver. 

 

14.2 Para a assinatura do contrato, deverão ser comprovadas as condições 

de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos 

documentos originais ou cópias autenticadas. 

 

14.3. As certidões e documentos referidos no item 5.1, que tenham sido 

expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a 

autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, 

dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 

 

14.4. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos 

documentos de habilitação, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma 

recusa injustificada à contratação. 

 

14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, 

outro licitante será 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. 
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15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS 

Proj/Ativ- 1030- Aquisição de Equipamentos Mobiliários e Bens Permanentes 

 

Dotação 278- Equipamento e Material Permanente 

Valor de Contrapartida do município: R$ 197.310,00 

 

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS 

Proj/Ativ- 1075- Aquisição de Ambulância para a Saúde-Enf Covid em 

Parlamentar Tiago Duarte 

Valor: R$ 100.000,00  

Dotação 590- Equipamento e Material Permanente 

 

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá 

informar a Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária 

na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar 

em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

16.2 O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou transferência 

eletrônica em nome do (a) CONTRATADO (A), em parcela única, 30 (trinta) dias 

após a entrega do objeto, mediante apresentação da Nota fiscal devidamente 

assinada pelo Agente Público competente. 

16.3 O pagamento efetuado não isentará a contratada das responsabilidades 

decorrentes do fornecimento do objeto. 

17. RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

17.1 O objeto deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde, na Avenida 24 

de janeiro, Centro, n° 568, em horário de expediente conforme agendamento 

pelo telefone (55) 3277-1122 ou (55) 99705-1383. 

 

17.2 Prazos de entrega em até 45 dias podendo ser prorrogado por mais 45 dias 

após assinatura do contrato 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

13 
 

 

17.3 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessárias à aquisição pretendida. 

 

17.4 No ato da entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para 

assegurar a qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido no 

descritivo do objeto. 

 

17.5 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de 

forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 

transporte. 

 

17.6 Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se 

obriga a trocar, por suas expensas, todo objeto entregue danificado, 

transportado inadequadamente, ou quaisquer outros motivos que impeçam seu 

uso, mesmo que tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

 

17.7 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará a entrega em desacordo com as 

especificações Técnicas exigidas. 

 

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

objeto. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 

 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de 

habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

 

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

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa 

de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
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d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após 

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 

sobre o valor atualizado do contrato; 

 

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

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

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

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

contrato; 

 

18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

 

18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os 

pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte 

endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

19.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão 

divulgadas no seguinte sítio eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

20.1. É facultado ao Pregoeiro (a) oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, 

proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 

20.2 A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer 

acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

20.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total 

das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos 

artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 
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20.4 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta 

licitação serão prestados pelo (a) Pregoeiro (a) Oficial e membros da Equipe de 

Apoio, servidores do Município de São Martinho da Serra, situado na Avenida 24 

de janeiro n.º 853, centro. 

 

20.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), que decidirá com 

base na legislação em vigor. 

 

20.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos ou quaisquer outros. 

 

20.7Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, 

na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na 

mesma hora e local. 

 

20.8 O Município de São Martinho da Serra se reserva ao direito de anular ou 

revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de 

qualquer espécie. 

 

20.9 O recebimento do objeto será parcial para conferência do mesmo. Caso 

incoerência com o objeto licitado será convocada a empresa a realizar a troca e 

entrega do objeto conforme edital. 

 

20.10 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam 

constar na documentação o seu endereço, e-mail e telefone. 

 

21. Integram este Edital: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 

ANEXO II- LAUDO TÉCNICO 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

 

ANEXO V –MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO 

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 

 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA FINAL DE PREÇO 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO; 

 

 

 

 

______________________________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta Procuradoria 

Jurídica 

 

___________________________ 

André Marcos Pignone 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 92.782 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Aquisição de 01(um) veículo automotor, novo, 0 Km (zero km), ano/modelo 

mínimo 2021 com tração traseira ou 4X4 adaptada para ambulância, e equipada 

de acordo com o Código Nacional de Trânsito Brasileiro e as resoluções do 

CONTRAN. Será usado recurso proveniente de Emenda Parlamentar Estadual 

Portaria SES/RS 319/2021 – Enfrentamento da Covid – 19 Ep. 200 – veículo 

Comp: 04/2021 – Deputado (a): Dr. Thiago Duarte, conforme descrição 

detalhada no Anexo-I e laudo técnico em anexo. 

ITEM DESCRIÇÃO Valor Médio 

Estimado R$ 

01 Aquisição de 01(um) veículo automotor, novo, 0 

Km (zero km), ano/modelo mínimo 2021 com 

tração traseira ou 4X4 adaptada para ambulância, 

e equipada de acordo com o Código Nacional de 

Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN. 

Conforme descrição detalhada no ANEXO I e no 

laudo técnico. 

 

 

 

R$ 297.310,00 

 

 

Especificação 

 Veículo automotor com as seguintes descrições técnicas; 

 Cabine com capacidade mínima para 02 pessoas 

 Zero Km; 

 Ano/modelo 2021 (mínimo) 

 Motor a Diesel; 

 Potência Mínima Líquida 160 CV; 

 Transmissão tipo manual ou automático com 6 velocidades; 

 Tração traseira ou 4x4, conforme laudo em anexo; 

 Tanque de combustível superior há 65 l; 

 Direção hidráulica ou elétrica; 

 Ar condicionado (gelado e quente) na cabine e no saguão; 

 Pneus aro 16” (mínimo); 

 Alternador 140 A (mínimo); 

 Bateria 12V - 70 Ah; 

 Capacidade de carga superior há 1.000 kg 
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 Rádio AM/FM com Bluetooth e USB Mídia e Carregador 

 

 

 

 

DESCRITIVO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO 

 

 Transformação ambulância confeccionado as paredes e teto 

em material lavável, sendo necessário para total higienização 

e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme 

ABNT NBR 14.561/2000; 

 Piso antiderrapante e de material lavável para total 

higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 

 Armário interno localizado na região superior, conforme ABNT 

NBR 14.561/2000; 

 Balcão localizado na lateral esquerda com local para 

medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, 

conforme ABNT NBR 14.561/2000; 

 Iluminação interna em LED 12v; 

 02 tomadas internas 2P+T 110v ou 220v; 

 02 Tomada Interna 12v; 

 Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes 

injetadas em cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 

mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos 

dianteiros, mínimo 10 blocos traseiros e mínimo 02 blocos 

laterais sendo que cada bloco contém mínimo 04 LEDs de no 

mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; 

 O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos 

luminosos que caracterizem o veículo parado, em 

deslocamento e em situação de emergência, função de 

funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou 

traseiros e um lateral e função de aumento gradual de 

intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos 

luminosos de flash distintos; 

 Sinalizador acústico com amplificador de no mínimo 100 W 

RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, 

resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 

01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único 

autofalante; 

 Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 

três em cada lado e 02 na traseira; 
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 Duas Macas retrátil, sendo uma reserva, com comprimento 

mínimo de 1.900 mm, com pés dobráveis, sistema 

escamoteava, provida de rodízios confeccionados em 

materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, 

sistema de freios com trava de segurança para evitar o 

fechamento involuntário das pernas da maca quando na 

posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida 

retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, 

com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado 

pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do 

compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma 

pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com 

travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate 

rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de 

elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e 

com a capacidade mínima de 300 kg. Deverão ser 

apresentados: Autorização de funcionamento de empresa 

fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, 

com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca 

atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 

004 feito por laboratório devidamente credenciado; 

 Prancha Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos 

para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor 

acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em 

Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização. 

Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima 

resistência ao impacto. 

Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; 

Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg. 

 Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança 

individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com 

assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT 

NBR 14.561/2000; 

 Suporte para fixação de dois cilindros de oxigênio com 

capacidade mínimo de 15 litros; 

  Dois Cilindros de oxigênio com capacidade mínimo de 15 

litros; 

 Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / 

umidificador; 

 Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil 

visualização; 
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 Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem 

borracha para melhor vedação e saída de água; 

 Duas portas traseiras com abertura lateral de folha dupla, 

vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película 

opaca; 

 Pintura externa do veículo; 

 Balaústre fixado no teto; 

 Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no 

balaústre; 

 Serigrafia padrão Ambulância; 

 Alarme sonoro de ré. 

 Fornecimento e aplicação de vinil adesivo (grafismo do 

veículo), composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no 

capô, laterais e vidros traseiros;  

 Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de 

Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 

INMETRO, e Certidão de adequação e legislação do trânsito 

(CAT) Portaria DENATRAN 190/2009 que deverá 

corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na 

proposta comercial, A Entrega será feita somente por 

plataforma auto guincho. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda da Unidade Básica de Saúde, 

visto que o serviço de transporte de paciente é de responsabilidade da gestão 

municipal, sendo necessário adquirir nova viatura, para garantir o translato dos 

usuários atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos de urgência 

e emergência que são referenciados. Salientamos que com a aquisição de uma 

nova ambulância, proporcionará melhor acesso ao serviço, humanização, 

melhoria na qualidade dos serviços oferecidos a população do município e ajuda 

ao enfrentamento da Covid – 19 pois nosso município não possui rede hospitalar 

sendo necessário o translado para outro município de referência, importante 

ressaltar que tivemos vinte e seis internações da Covid – 19 desde o início da 

pandemia além das internações por outras patologias. 
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 É notório a todos que assim fazendo estaremos trazendo benefícios à 

população, melhorando a qualidade de saúde, fornecendo assim melhor acesso 

no atendimento da saúde. 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS 

Proj/Ativ- 1030- Aquisição de Equipamentos Mobiliários e Bens Permanentes 

 

Dotação 278- Equipamento e Material Permanente 

Valor de Contrapartida do município: R$ 197.310,00 

 

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Proj/Ativ- 1075- Aquisição de Ambulância para a Saúde-Enf Covid em 

Parlamentar Tiago Duarte 

Valor: R$ 100.000,00 

Dotação 590- Equipamento e Material Permanente 

4. DO PAGAMENTO  

4.1 Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá 

informar a Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária 

na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar 

em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

4.2 O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou transferência 

eletrônica em nome do (a) CONTRATADO (A), em parcela única, 30 (trinta) dias 

após a entrega do objeto, mediante apresentação da Nota fiscal devidamente 

assinada pelo Agente Público competente. 

4.3 O pagamento efetuado não isentará a contratada das responsabilidades 

decorrentes do fornecimento do objeto. 

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 O objeto deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde, na avenida 24 

de janeiro, Centro, n° 568, em horário de expediente conforme agendamento 

pelo telefone (55) 3277 1122 ou (55) 99705 1383. 

5.2 Prazo de entrega em até 45 dias podendo ser prorrogado por mais 45 dias 

após assinatura do contrato. 
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5.3 No ato de entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para 

assegurar a qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido no 

descritivo do objeto. 

5.4 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessários à aquisição pretendida. 

5.5 Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se 

obriga a trocar, por suas expensas, todo objeto entregue danificado, 

transportado inadequadamente, ou quaisquer outros motivos que impeçam seu 

uso, mesmo que tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

5.6 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará a entrega em desacordo com as 

especificações Técnicas exigidas. 

6. GERÊNCIA RESPONSÁVEL (OU SETOR EQUIVALENTE) 

Secretária de Saúde: Cintia Ariane Barboza de Ayres 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (empresa) 

7.1 O objeto será entregue pela fornecedora em veículo transportadores 

adequados que garantam a segurança. 

7.2 As despesas decorrentes de frete, entrega, descarga, seguro e demais 

encargos competem, exclusivamente a contratada sem qualquer custo adicional 

solicitado posteriormente. 

7.3 Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem para o 

veículo e respectiva transformação do mesmo. 

7.4 O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado em nome da 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, com todos os custos referentes 

a registro, licenciamento e emplacamento a cargo da empresa vencedora. 

7.5 Entrega do veículo em até 45 (quarenta e cinco) prorrogáveis por mais 45 

(quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato. 

7.6 Fornecer o objeto licitado no prazo solicitado e responsabilizar-se pela 

qualidade do mesmo. 

 

7.7 Possuir um posto autorizado para o fornecimento de peças e serviços, para 

Assistência Técnica e realização das revisões, no estado do Rio Grande do Sul. 
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7.8 Prestar serviços de socorro, assistência técnica e revisões durante o período 

de garantia, no Estado do Rio Grande do Sul, através de rede de 

concessionárias, oficinas técnicas autorizadas ou, ainda, unidades móveis, 

sendo que, o atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de 48  (quarenta 

e oito) horas, e solução em no máximo 72 (setenta e duas) horas, a contar do 

chamado da Prefeitura Municipal, com todos os custos a cargo da empresa 

vencedora. Tal prazo, a critério e conveniência da Administração poderá ser 

prorrogado, mediante justificativa da empresa. 

 

7.4 Executar diretamente o objeto da contratação, sem transferência de 

responsabilidades ou subcontratações. 

 

7.5 Responder pelos encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, 

referentes aos serviços executados por seus empregados, obrigando-se a saldá-

los em época própria, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com o Contratante. 

 

7.6 Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar o CONTRATANTE 

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, bem 

como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento. 

7.7 Permitir ao CONTRATANTE, quando este entender indispensável, a 

fiscalização de documentação pertinente. 

7.8 A Licitante vencedora deverá cumprir com todas as obrigações Sociais e 

Trabalhistas vigentes, com o pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos 

serviços contratados, cabendo-lhe, outrossim, ônus com exclusividade e em 

última instância com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais 

obrigações. 

7.9 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessários à aquisição pretendida. 

7.10 O veículo deverá estar em conformidade com as normas e padrões do 

Código Brasileiro de Trânsito, do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, 

da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – 

Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras ou 

resoluções aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver). 
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7.11 Tais comprovações de conformidade ou laudos técnico comprobatórios, 

poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são 

aplicáveis. 

7.12 No preço proposto pela empresa deverão estar inclusa a entrega técnica do 

veículo, no local determinado pelo Município, devendo a CONTRATADA 

repassar ao Município, todas as instruções de funcionamento e manutenção 

preventiva do veículo, bem como catálogos de peças e manuais de operação e 

serviços, em língua portuguesa. 

7.13 Todos os custos envolvendo a prestação de garantia, desde a retirada do 

objeto nas dependências da Administração até a sua devolução para a mesma, 

serão suportados pela Contratada. 

8  Relativamente as REVISÕES deverá ser observado o seguinte: 

a) As revisões devem ser prestadas por agente credenciado do licitante; 

b) Durante o prazo de garantia do veículo o Município realizará as revisões de 

acordo com as regras do mercado do fabricante do veículo, conforme o indicado 

no manual de instruções deste, arcando somente com os custos alusivos à mão-

de-obra, peças e materiais de desgaste normal; 

c) Caso a concessionária da fabricante esteja situada a mais de 50km de 

distância da sede da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, a licitante 

deverá providenciar, às suas expensas, a retirada e a devolução do veículo na 

Prefeitura Municipal. 

c1) Neste caso a revisão deverá ser prestada num prazo máximo de 2 (dois) dias 

da notificação e o objeto deve ser retirado num prazo máximo de 12 (doze) horas 

da notificação. 

c2) O veículo deverá ser rebocado (transportado em caminhão adequado) em 

sua retirada e sua devolução. 

c3) O licitante será depositário do bem durante o período em que estiver de 

posse do mesmo, sendo que o bem será liberado às transportadoras se presente 

o representante da contratada ou mediante autorização escrita previamente 

enviada ao Município. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (prefeitura) 

8.1 Receber e atestar o material, através da nota fiscal conforme o empenho.  
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8.2 Fiscalizar, gerenciar o contrato e prestar esclarecimentos quando 

necessário, para garantir o cumprimento integral do mesmo. 

8.3 Dar ciência à Contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que 

verificar na execução dos serviços; 

8.4 Proceder ao acompanhamento técnico da prestação dos serviços; 

8.5 Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas no contrato (ata de registro de preços). 

8.6 A Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionários da Secretaria 

ou de pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização de todas as fases do fornecimento do objeto contratado e do 

comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuízo da obrigação desta de 

fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.7 Executado o fornecimento pelo adjudicatário, definitivamente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, o 

recebimento do objeto se dará mediante recibo/atestado aposto no próprio 

documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, conforme o caso 

e a critério da Administração, por um agente responsável, em prazo não superior 

a cinco dias úteis. 

8.8 Fiscalizar, gerenciar o contrato e prestar esclarecimentos quando 

necessário, para garantir o cumprimento integral do mesmo. 

8.9 Dar ciência à Contratada, imediatamente, sobre qualquer anormalidade que 

verificar no objeto. 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções pelo descumprimento do contrato são as previstas pela Lei 8666/93. 

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Para que A PREFEITURA MUNICIPAL se resguarde da Garantia e Qualidade 

do veículo transformado em Ambulância, a empresa proponente, do veículo em 

Ambulância, deverá apresentar na qualificação técnica juntamente com os 

documentos de habilitação, os seguintes documentos:  

a. Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo 

DENATRAN, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa 

que fará a transformação do veículo furgão em ambulância.  

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

responsável pela empresa transformadora). 

c. 02 (dois) – Atestados de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica 

de direito privado ou público em nome da empresa que fará a 

transformação registrada no CREA do Estado sede da referida empresa, 
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acompanhado da certidão de acervo técnico, comprovando a execução 

de transformação de veículo compatível com o objeto da licitação. 

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

conforme especificada no descritivo bem como o registro na ANVISA do 

equipamento. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

Ref: Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2021  

 

................................................................, inscrito no CNPJ/MF nº 

......................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................................ e do CPF nº ............................................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

(local),........de.........................................de .......... 

 

 

________________________ 

Assinatura digital do representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À Prefeitura de Municipal de São Martinho da Serra/RS 

 

Pregão Eletrônico nº 030/2021 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor 

ou Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:  

 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  

 

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, 

quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) 

anos;  

 

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente:      

 

xxxxx, em xxx de xxxx de xxxxxx.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura digital do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

A________(nome da licitante)______________________________, qualificada 

como microempresa ( ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal 

(doc. Anexo), inscrita no CNJP sob nº_________, com sede à 

__________________________________, declara para os devidos fins de 

direito que está enquadrada como Micro empresa - ME ou Empresa de Pequeno 

Porte-EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

São Martinho da Serra/ RS, ....... de ................. dexxxxx 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura digital e carimbo do contador 

CRC nº 
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ANEXO VI (MODELO DE) PROPOSTA FINAL DE PREÇO 

 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 

030/2021, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta 

de indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT MARCA/MO

DELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Aquisição de 01(um) veículo 

automotor, novo, 0 Km (zero km), 

ano/modelo mínimo 2021 com 

tração traseira ou 4X4 adaptada 

para ambulância, e equipada de 

acordo com o Código Nacional 

de Trânsito Brasileiro e as 

resoluções do CONTRAN. 

Conforme descrição detalhada 

no ANEXO I e no laudo técnico. 

01  R$  R$ 

 

 

Especificação 

 Veículo automotor com as seguintes descrições técnicas; 

 Cabine com capacidade mínima para 02 pessoas 

 Zero Km; 

 Ano/modelo 2021 (mínimo) 

 Motor a Diesel; 

 Potência Mínima Líquida 160 CV; 

 Transmissão tipo manual ou automático com 6 velocidades; 

 Tração traseira ou 4x4, conforme laudo em anexo; 

 Tanque de combustível superior há 65 l; 

 Direção hidráulica ou elétrica; 

 Ar condicionado (gelado e quente) na cabine e no saguão; 

 Pneus aro 16” (mínimo); 
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 Alternador 140 A (mínimo); 

 Bateria 12V - 70 Ah; 

 Capacidade de carga superior há 1.000 kg 

 Rádio AM/FM com Bluetooth e USB Mídia e Carregador 

 

DESCRITIVO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO 

 

 Transformação ambulância confeccionado as paredes e teto 

em material lavável, sendo necessário para total higienização 

e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme 

ABNT NBR 14.561/2000; 

 Piso antiderrapante e de material lavável para total 

higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 

 Armário interno localizado na região superior, conforme ABNT 

NBR 14.561/2000; 

 Balcão localizado na lateral esquerda com local para 

medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, 

conforme ABNT NBR 14.561/2000; 

 Iluminação interna em LED 12v; 

 02 tomadas internas 2P+T 110v ou 220v; 

 02 Tomada Interna 12v; 

 Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes 

injetadas em cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 

mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos 

dianteiros, mínimo 10 blocos traseiros e mínimo 02 blocos 

laterais sendo que cada bloco contém mínimo 04 LEDs de no 

mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; 

 O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos 

luminosos que caracterizem o veículo parado, em 

deslocamento e em situação de emergência, função de 

funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou 

traseiros e um lateral e função de aumento gradual de 

intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos 

luminosos de flash distintos; 

 Sinalizador acústico com amplificador de no mínimo 100 W 

RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, 

resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 

01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único 

autofalante; 

 Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 

três em cada lado e 02 na traseira; 
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 Duas Macas retrátil, sendo uma reserva, com comprimento 

mínimo de 1.900 mm, com pés dobráveis, sistema 

escamoteava, provida de rodízios confeccionados em 

materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, 

sistema de freios com trava de segurança para evitar o 

fechamento involuntário das pernas da maca quando na 

posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida 

retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, 

com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado 

pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do 

compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma 

pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com 

travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate 

rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de 

elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e 

com a capacidade mínima de 300 kg. Deverão ser 

apresentados: Autorização de funcionamento de empresa 

fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, 

com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca 

atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 

004 feito por laboratório devidamente credenciado; 

 Prancha Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos 

para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor 

acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em 

Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização. 

Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima 

resistência ao impacto. 

Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; 

Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg. 

 Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança 

individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com 

assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT 

NBR 14.561/2000; 

 Suporte para fixação de dois cilindros de oxigênio com 

capacidade mínimo de 15 litros; 

  Dois Cilindros de oxigênio com capacidade mínimo de 15 

litros; 

 Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / 

umidificador; 

 Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil 

visualização; 
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 Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem 

borracha para melhor vedação e saída de água; 

 Duas portas traseiras com abertura lateral de folha dupla, 

vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película 

opaca; 

 Pintura externa do veículo; 

 Balaústre fixado no teto; 

 Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no 

balaústre; 

 Serigrafia padrão Ambulância; 

 Alarme sonoro de ré. 

 Fornecimento e aplicação de vinil adesivo (grafismo do 

veículo), composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no 

capô, laterais e vidros traseiros;  

 Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de 

Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 

INMETRO, e Certidão de adequação e legislação do trânsito 

(CAT) Portaria DENATRAN 190/2009 que deverá 

corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na 

proposta comercial, A Entrega será feita somente por 

plataforma auto guincho. 

 

 

Valor Total: (............................) 

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da 

proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências 

constantes no edital. 

 

Local e data 

 

Assinatura digital do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome 

Carimbo 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE QUE 

CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE SÂO 

MARTINHO DA SERRA E A EMPRESA, 

CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO/ MENOR 

PREÇO POR ITEM N° 030/2021, PROCESSO 

ADMINSTRATIVO N° 134/2021 

HOMOLOGADO EM ____/____/2021. 

 

CONTRATO que celebram entre si o  MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA 

SERRA, CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 

853, nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Robson 

Flores da Trindade, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa  () endereço, CNPJ Nº (), Bairro(), 

no Município de() no Estado de () neste ato representado pelo (a) Sr.(a)  , 

portador(a) RG nº  e do CPF nº , doravante designado(a) simplesmente por 

CONTRATADA, mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Aquisição de 01(um) veículo automotor, novo, 0 Km (zero km), ano/modelo 

mínimo 2021 com tração traseira ou 4X4 adaptada para ambulância, e 

equipada de acordo com o Código Nacional de Trânsito Brasileiro e as 

resoluções do CONTRAN. Será usado recurso proveniente de Emenda 

Parlamentar Estadual Portaria SES/RS 319/2021 – Enfrentamento da Covid 

– 19 Ep. 200 – veículo Comp: 04/2021 – Deputado (a): Dr. Thiago Duarte, 

conforme descrição detalhada no Anexo-I e laudo técnico em anexo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

01 Aquisição de 01(um) veículo 

automotor, novo, 0 Km (zero km), 

ano/modelo mínimo 2021 com 

tração traseira ou 4X4 adaptada 

para ambulância, e equipada de 

acordo com o Código Nacional de 

Trânsito Brasileiro e as 

resoluções do CONTRAN. 

Conforme termo de referência e 

laudo técnico. 

 R$  
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1.2 DETALHAMENTO ESPECÍFICO DO OBJETO 

 

Especificação 

 Veículo automotor com as seguintes descrições técnicas; 

 Cabine com capacidade mínima para 02 pessoas 

 Zero Km; 

 Ano/modelo 2021 (mínimo) 

 Motor a Diesel; 

 Potência Mínima Líquida 160 CV; 

 Transmissão tipo manual ou automático com 6 velocidades; 

 Tração traseira ou 4x4, conforme laudo em anexo; 

 Tanque de combustível superior há 65 l; 

 Direção hidráulica ou elétrica; 

 Ar condicionado (gelado e quente) na cabine e no saguão; 

 Pneus aro 16” (mínimo); 

 Alternador 140 A (mínimo); 

 Bateria 12V - 70 Ah; 

 Capacidade de carga superior há 1.000 kg 

 Rádio AM/FM com Bluetooth e USB Mídia e Carregador 

 

DESCRITIVO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO 

 

 Transformação ambulância confeccionado as paredes e teto em 

material lavável, sendo necessário para total higienização e não 

proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 

14.561/2000; 

 Piso antiderrapante e de material lavável para total higienização, 

conforme ABNT NBR 14.561/2000; 

 Armário interno localizado na região superior, conforme ABNT NBR 

14.561/2000; 

 Balcão localizado na lateral esquerda com local para medicamentos e 

suporte para instalação de equipamentos, conforme ABNT NBR 

14.561/2000; 

 Iluminação interna em LED 12v; 

 02 tomadas internas 2P+T 110v ou 220v; 

 02 Tomada Interna 12v; 

 Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas 

em cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima 
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de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, mínimo 10 blocos traseiros 

e mínimo 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém mínimo 04 

LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; 

 O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos 

que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de 

emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um 

lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de 

intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash 

distintos; 

 Sinalizador acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de 

potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência 

de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 

dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; 

 Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em 

cada lado e 02 na traseira; 

 Duas Macas retrátil, sendo uma reserva, com comprimento mínimo de 

1.900 mm, com pés dobráveis, sistema escamoteava, provida de 

rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de 

borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar 

o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição 

estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da 

vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de 

retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e 

para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma 

pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas 

rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem 

riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do 

paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 300 

kg. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de 

empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, 

com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma 

ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório 

devidamente credenciado; 

 Prancha Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para 

facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do 

paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas 

específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em 

polietileno com ótima resistência ao impacto. 

Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; 

Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg. 
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 Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, 

estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos 

das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 

 Suporte para fixação de dois cilindros de oxigênio com capacidade 

mínimo de 15 litros; 

  Dois Cilindros de oxigênio com capacidade mínimo de 15 litros; 

 Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / 

umidificador; 

 Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil 

visualização; 

 Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para 

melhor vedação e saída de água; 

 Duas portas traseiras com abertura lateral de folha dupla, vidros nas 

duas portas traseiras com serigrafia e película opaca; 

 Pintura externa do veículo; 

 Balaústre fixado no teto; 

 Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no balaústre; 

 Serigrafia padrão Ambulância; 

 Alarme sonoro de ré. 

 Fornecimento e aplicação de vinil adesivo (grafismo do veículo), 

composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros 

traseiros;  

 Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação 

Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, e Certidão de 

adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 

190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo 

ofertado na proposta comercial, A Entrega será feita somente por 

plataforma auto guincho. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E  PRAZO DE ENTREGA  

2.1 O objeto deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde, na avenida 24 

de janeiro, Centro, n° 568, em horário de expediente conforme agendamento 

pelo telefone (55) 3277 1122 ou (55) 99705 1383. 

2.2 Prazo de entrega em até 45 dias podendo ser prorrogado por mais 45 dias 

após assinatura do contrato. 
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2.3 No ato de entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para 

assegurar a qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido no 

descritivo do objeto. 

2.4 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessários à aquisição pretendida. 

2.5 Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se 

obriga a trocar, por suas expensas, todo objeto entregue danificado, 

transportado inadequadamente, ou quaisquer outros motivos que impeçam seu 

uso, mesmo que tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

2.6 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará a entrega em desacordo com as 

especificações Técnicas exigidas. 

2.7. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, 

ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 

 

2.8. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue com seu objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 

3.1. O valor total do presente contrato é de R$  (__________________). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS 

Proj/Ativ- 1030- Aquisição de Equipamentos Mobiliários e Bens Permanentes 

Dotação 278- Equipamento e Material Permanente 

Valor de Contrapartida do município: R$ 197.310,00 

 

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS 

Proj/Ativ- 1075- Aquisição de Ambulância para a Saúde-Enf Covid em 

Parlamentar Tiago Duarte 

Valor: R$ 100.000,00 
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Dotação 590- Equipamento e Material Permanente 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá 

informar a Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária 

na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar 

em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

5.2 O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou transferência 

eletrônica em nome do (a) CONTRATADO (A), em parcela única, 30 (trinta) dias 

após a entrega do objeto, mediante apresentação da Nota fiscal devidamente 

assinada pelo Agente Público competente. 

5.3 O pagamento efetuado não isentará a contratada das responsabilidades 

decorrentes do fornecimento do objeto. 

5.4. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de 

Fatura, constando a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão 

Eletrônico Nº 030/2021) e o número do respectivo contrato se houver, e nota de 

empenho. 

 

5.5. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções 

previdenciárias, impostos e taxas permitidos por lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Compete à CONTRATADA: 

 

 

 

 

6.1 Cumprir com o disposto no Pregão Eletrônico nº. 030/2021 e seus anexos, 

obedecendo ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro 

dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; 

 

6.2 Entregar o objeto licitado, conforme especificações deste Edital e Anexos. 
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6.3 Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.4 Providenciar a imediata correção dos defeitos ou irregularidades apuradas 

pelo Município contratante; 

 

6.5 O objeto será entregue pela fornecedora em veículo transportadores 

adequados que garantam a segurança. 

6.6 As despesas decorrentes de frete, entrega, descarga, seguro e demais 

encargos competem, exclusivamente a contratada sem qualquer custo adicional 

solicitado posteriormente. 

6.7 Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem para o 

veículo e respectiva transformação do mesmo. 

6.8 O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado em nome da 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, com todos os custos referentes 

a registro, licenciamento e emplacamento a cargo da empresa vencedora. 

6.9 Entrega do veículo em até 45 (quarenta e cinco) prorrogáveis por mais 45 

(quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato. 

6.10 Fornecer o objeto licitado no prazo solicitado e responsabilizar-se pela 

qualidade do mesmo. 

 

6.11 Possuir um posto autorizado para o fornecimento de peças e serviços, para 

Assistência Técnica e realização das revisões, no estado do Rio Grande do Sul. 

 

6.12 Prestar serviços de socorro, assistência técnica e revisões durante o 

período de garantia, no Estado do Rio Grande do Sul, através de rede de  

 

concessionárias, oficinas técnicas autorizadas ou, ainda, unidades móveis, 

sendo que, o atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de 48  (quarenta 

e oito) horas, e solução em no máximo 72 (setenta e duas) horas, a contar do 

chamado da Prefeitura Municipal, com todos os custos a cargo da empresa 
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vencedora. Tal prazo, a critério e conveniência da Administração poderá ser 

prorrogado, mediante justificativa da empresa. 

6.13 Executar diretamente o objeto da contratação, sem transferência de 

responsabilidades ou subcontratações. 

 

6.14 Responder pelos encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, 

referentes aos serviços executados por seus empregados, obrigando-se a saldá-

los em época própria, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com o Contratante. 

 

6.15 Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar o 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do Contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais 

inerentes a este instrumento. 

6.16 Permitir ao CONTRATANTE, quando este entender indispensável, a 

fiscalização de documentação pertinente. 

6.17 A Licitante vencedora deverá cumprir com todas as obrigações Sociais e 

Trabalhistas vigentes, com o pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos 

serviços contratados, cabendo-lhe, outrossim, ônus com exclusividade e em 

última instância com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais 

obrigações. 

6.18 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando- 

 

 

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessários à aquisição pretendida. 
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6.19 O veículo deverá estar em conformidade com as normas e padrões do 

Código Brasileiro de Trânsito, do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, 

da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – 

Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras ou 

resoluções aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver). 

6.20 Tais comprovações de conformidade ou laudos técnico comprobatórios, 

poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são 

aplicáveis. 

6.21 No preço proposto pela empresa deverão estar inclusa a entrega técnica do 

veículo, no local determinado pelo Município, devendo a CONTRATADA 

repassar ao Município, todas as instruções de funcionamento e manutenção 

preventiva do veículo, bem como catálogos de peças e manuais de operação e 

serviços, em língua portuguesa. 

6.22 Todos os custos envolvendo a prestação de garantia, desde a retirada do 

objeto nas dependências da Administração até a sua devolução para a mesma, 

serão suportados pela Contratada. 

6.23 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer 

outros acréscimos legais, que correrão exclusivamente por sua conta; 

 

6.24 Relativamente as Revisões deverá ser observado o seguinte: 

a) As revisões devem ser prestadas por agente credenciado do licitante; 

b) Durante o prazo de garantia do veículo o Município realizará as revisões de 

acordo com as regras do mercado do fabricante do veículo, conforme o indicado 

no manual de instruções deste, arcando somente com os custos alusivos à mão-

de-obra, peças e materiais de desgaste normal; 

 

c) Caso a concessionária da fabricante esteja situada a mais de 50km de 

distância da sede da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, a licitante 
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deverá providenciar, às suas expensas, a retirada e a devolução do veículo na 

Prefeitura Municipal. 

c1) Neste caso a revisão deverá ser prestada num prazo máximo de 2 (dois) dias 

da notificação e o objeto deve ser retirado num prazo máximo de 12 (doze) horas 

da notificação. 

c2) O veículo deverá ser rebocado (transportado em caminhão adequado) em 

sua retirada e sua devolução. 

c3) O licitante será depositário do bem durante o período em que estiver de 

posse do mesmo, sendo que o bem será liberado às transportadoras se presente 

o representante da contratada ou mediante autorização escrita previamente 

enviada ao Município. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1. Compete à CONTRATANTE: 

 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão 

Eletrônico nº. 030/2021 e seus anexos; 

 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 

estabelecidos neste contrato; 

 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 

informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

 

V – A fiscalização deste contrato fica sob responsabilidade da Secretaria 

requerente da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra; 

 

VI – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 

execução da entrega do objeto. 

 

VII- Proceder ao acompanhamento técnico da prestação dos serviços; 

 

VIII- Receber e atestar o material, através  nota fiscal conforme o empenho; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

44 
 

 

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

 

8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 

10%(dez por cento), sobre o valor total que foi adjudicado. 

 

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa 

de 10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do cadastro do 

Município, nos casos de: 

 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

 

e) Comportamento inidôneo; 

 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

 

g) Fraudar a execução do contrato; 

 

h) Falhar na execução do contrato; 

 

8.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 

do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 

8666/93. 

 

 

8.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 
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8.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E GARANTIA 

9.1 O Contrato terá vigência de 12 (meses) após sua publicação. 

 

9.1 A contratada se responsabilizará e envidará todos os meios afim de cumprir 

a garantia dada pelo fabricante do objeto fornecido. 

 

9.3 Garantia mínima de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato sem 

limite de quilometragem para o veículo e respectiva transformação do mesmo. 

 

9.4 A contratada se responsabilizará e envidará todos os meios afim de cumprir 

a garantia dada pelo fabricante do objeto fornecido; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente contrato. 

 

10.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor. 

 

São Martinho da Serra,________      de__________de   2021. 

 

 

_________________________ 

    Robson Flores da Trindade 

         Prefeito Municipal 

 

_______________________ 

          Nome da empresa 

        Representante Legal 

           CONTRATADA 

 

 

 

      _______________________ 

André Marcos Pignone 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 92.782 

_______________________ 

Secretária de Saúde 

Fiscal do Contrato 
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