
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                              

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 

 

Edital PROCESSO Nº  18/2019 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO 
 

 

 

O Município de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, mediante Pregoeira.  Bel. Marisa 

Giordani Valladão,  designada pela Portaria n.º 1221/2012, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2019 do tipo MENOR 

PREÇO, através do site  www.bll.0rg.br , de conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520, de 

17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 , e Legislação Pertinente,  

Decreto Lei n° 077/2006 de 23 de novembro de 2006 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993; Medida Provisória nº 495 de 19 de julho de 2010,  e demais legislação pertinente, bem como 

as condições a seguir estabelecidas. 

 

1 - LOCAL, DATA E HORA 

 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.bll.0rg.br , no dia  03de  junho  de 2019 com início às  

10:00 horas, horário de Brasília - DF.   

 

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 1.1., até às  09:45 horas do mesmo dia (horário de Brasília-DF). 

 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2 - OBJETO 

 

2.1 A presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando a 

aquisição de um (01) Veículo Furgão, tipo Ambulância de simples Remoção, novo, zero quilômetro 

ano de Fabricação no mínimo 2018, modelo 2019.  

2 .2 Qualificação do Objeto de Acordo com o Anexo I do Edital. 

 

3 – PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderá Participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente 

cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.bll.org.br 

 

 

3.2. 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. 

 

3.3. 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. 

http://www.bll.0rg.br/
http://www.bll.0rg.br/
http://www.bll.org.br/
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3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em 

processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

 

3.5. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas. 

 

4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” 

através do site www.bll.org.br 

4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

 

4.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico, inclusive com declaração se for Microempresa ou empresa 

de Pequeno Porte e as cooperativas para no caso   usufruírem de tratamento diferenciado e 

estabelecido nos termos dos Arts. 42 a  49 , da lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 ou 

da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007. 

 

4.2. 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 Rosário do Sul, promotor da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

  

5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante 

e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor unitário e 

valor total, por item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2. 

 

5.1.1. A proposta de preços deverá ser  formulada e enviada em formulário específico, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às 

especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas. 

 

5.5. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

http://www.bll.org/
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a) Preço  unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas 

decimais;  

 

b) laboratório e prazo de garantia e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante 

exigências editalícias; 

 

c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: O preço despesas com 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; 

 

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste 

pregão eletrônico;   

 

e) os produtos ofertados deverão ser de qualidade e atenderem aos padrões exigidos pelo Mercado. 

 

f)  a entrega se dará no prédio da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul . 

 

5.6. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o 

interesse público e da Administração. 

 

5.7. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 

poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o  proponente, consultado pela Administração, assim 

concordar. 

 

 

6 –  ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

 

6.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste 

Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.  

 

7 - FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances por itens, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 

recebimento e respectivo valor. 

 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO do item, observando 

o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

 

7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

 

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico, persistindo empate, o mesmo será disputado por 

Sorteio Público, Pelo Pregoeiro e  Comissão de Apoio. 
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7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do 

valor do menor lance registrado por item, vedada  a identificação do seu detentor. 

7.6. Na sessão de Lances, assim que o fornecedor entrar na sala de disputa, é exibida sua identificação 

no pregão e na abertura de cada item, caso haja empresas beneficiadas, pela Lei  123, ou pela Lei 

11.488. que terão direito a tratamento diferenciado a elas estabelecidos em Lei. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada às 12:00 horas do mesmo dia (horário de 

Brasília-DF), sendo facultado ao pregoeiro a prorrogação mediante aviso pelo sistema. Após o que 

transcorrerá período de até 30(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.8. 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. 

 

7.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes. 

 

7.9. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 

obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

 

7.10. Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a 

situação de regularidade, conforme documentação exigida no item   9, no prazo máximo de até 2(duas) 

horas através do fax(55) 3231 2852 ou 3231 2325, com posterior encaminhamento do  original ou 

cópia autenticada no prazo de até 2(dois) dias úteis. 

 

7.10.1.. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 

 

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará os licitantes vencedores. 

 

8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 

desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o 

critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao edital. 

 

8.3. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e 

análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante. 

 

8.3.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeiro, 

estará sujeito a desclassificação. 

 

9 - HABILITAÇÃO 

 

9.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 
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a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) 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; 

 

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); 

 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na 

apresentação da Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da 

Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional; 

 

f) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e 

Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 

 

g) certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

h) Certificado de Registro Cadastral no Município de Rosário do Sul, em 

casos de empresas do município; 

 

                                           i) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua 

habilitação;  
j) declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. Modelo (Anexo II) 

                                       k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ( Lei nº12.440 de07 de 

julho de 2011). 

                   l) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor 

do foro ou cartório da sede do licitante. 

        

9.2. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, 

serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 02 (duas) horas, 

através do fax (55) 3231 2852 ou 3231 2325, com posterior encaminhamento do original ou cópia 

autenticada no prazo de até 2(dois) dias úteis após a Sessão, prorrogável por igual prazo à critério da 

Administração 

9.3. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 

 

10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
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10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2(dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 

 

10.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48(quarenta e oito) horas; 

 

10.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

       

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. 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. 

 

11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que 

o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  

 

11.2. A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, 

disporá do prazo de 03(três) dias úteis 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 contra-razões em igual número de dias. 

 

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

recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

11.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

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

aproveitamento. 

 

11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

 

11.7. 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.    

 

12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

12.2. 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. 

13 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

 

a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância com a 

proposta de preços; 
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b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

       

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

 

e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial 

atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

 

f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, 

que correrão por conta exclusiva do Contratado; 

 

14 –  PRAZO DE ENTREGA 

 

14.1 A entrega do objeto licitado deverá ser efetuada no prazo de 90 (noventa) dias, sujeito a 

alterações a depender da necessidade da Administração. 

 

15- CONTRATO 
15.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Governo, convocará no prazo de até 10 (dez ) 

dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob pena de 

decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro 

poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até 

chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação 

prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93. 

 

16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à 

multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, ou 

conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso; 

 

16.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.16.2. Em casos de inexecução parcial 

ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto desta licitação a Administração 

poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

 

b) multa de até 10% (dez) por cento, calculada sobre o valor do contrato ou do empenho, no 

caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a 

Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela 

autoridade competente; 
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c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízos 

para a Administração; 

      

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

16.2. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e das demais cominações legais. 

 

16.3. A sanção de advertência de que trata o item 16.1.1, letra a, poderá ser aplicada nos seguintes 

casos: 

 

I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na prestação dos serviços; 

 

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da 

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16.4. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada 

a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. Caberá ainda a 

suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícias, tenha causado transtornos 

no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE. 

 

17 - RESCISÃO 

 

17.1 A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que 

estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 

18 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:  

Conta: 60976/60901 

Projeto/ Atividade: 1052000/1050000 

Categoria Econômica: 449052000000 Fonte de Recursos:4505-40  

19 - PAGAMENTO 
 

19.1. O pagamento será efetuado, em até 30 dias (trinta dias) após entrega do equipamento mediante 

apresentação de Nota Fiscal atestada pelo setor competente no Departamento de Almoxarifado, até o 

valor do financiamento aprovado. 

 

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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20.1. É facultado ao Pregoeiro 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. 

  

20.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados 

pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Rosário do Sul, 

Estado do Rio Grande do Sul, situada na Rua Amaro Souto, 2203, Centro, CEP 97.590-000. 

 

20.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, 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. 

 

20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, na data marcada, a reunião 

realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local. 

 

20.8. O Município de Rosário do Sul 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. Integram este Edital: 

ANEXO   I- Termo de Referência; 

ANEXO  II- Minuta do Contrato. 

  

Rosário do Sul, 22 de abril de 2019. 

 

 

 Sra.  Zilase Rossignollo Cunha 
 

               Prefeita Municipal 

 

Este edital foi examinado e aprovado 

Pela  assessora jurídica do Departamento 

De Licitações. 

Em ---/-----/----- 

Naiala Miranda Rosa 

OAB 90.991                       
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO N° 21/2019- PREGÃO ELETRONICO 

 

1 – OBJETO 

 

A presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando a 

aquisição um Veículo Furgão, Tipo Ambulância de Simples Remoção, Novo, zero quilômetro, ano de 

fabricação no mínimo 2018, modelo 2019. 

Local de Entrega- Departamento de Almoxarifado Rua Amaro Souto nº 2203, centro CEP- 

97.590-000 

Prazo de Entrega 90 (noventa) dias 

Garantia de  Fabrica . Representante no Rio Grande do Sul, para assistência Técnica 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

A aquisição dos produtos se faz para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

2.1– Preço máximo admitido para os Produtos. 

Item Material 

Qua

ntid

ade 

U

n

. 

Valor 

Unitário Valor Total 

01 

Aquisição de um (01) Veículo Furgão, Tipo Ambulância 

de simples Remoção, novo, zero quilômetro, ano de 

fabricação no mínimo 2018, modelo 2019, na cor branca, 

teto alto, com volume mínimo de 10 (dez) metros cúbicos 

longo, entre eixos mínimo 3300mm, com carroceria em 

aço estampado (piso, laterais e teto) motor mínimo 4 

cilindros, potência de no mínimo 127CV, reservatório de 

combustível com capacidade mínima 70 litros, diesel, bi-

turbo, com no mínimo 2200 cilindradas, tração traseira 

com rodado simples, PTB mínimo 3500, transmissão 

mecânica com 06 marchas à frente e 01 ré, direção 

hidráulica ou elétrica, volante com regulagem de altura e 

profundidade, air bag motorista, freio a disco nas  04 

rodas com sistema ABS e controle de tração e 

estabilidade, rodas e pneus 225/75/16 radiais, vidros 

elétricos, ar condicionado original de fábrica na cabine 

com extensão para salão, faróis de neblina, regulagem de 

altura dos faróis,furgão com a porta corrediça na lateral 

direita, portas traseiras com abertura de 02 folhas, rádio 

AM/FM/CD mp3, Bluetooth e  USB original de fábrica, 

altura mínima de 1.90m. Comprimento total mínimo de 

5900mm, Comprimento mínimo do salão 3265mm; Altura 

interna mínima 1900mm; equipado com todos os 

equipamentos de série não especificados e exigidos pelo 

COTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será 

original, construída em aço. Parede divisória com janela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 
U

n

i

d 

R$ 

190.000,00 

(cento e 

Noventa mil 

reais) 

 

R$ 

190.000,00 

( Cento e 

noventa mil 

reais) 
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de comunicação em acrílico entre o compartimento do 

paciente e do motorista O Compartimento do motorista 

deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante 

do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar 

condicionado, c/aquecimento e ventilação tipo exaustão  

lateral nos termos do item 5.12. da NBR 14.661. Sua 

capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 

BTUs e unidade condensadora de teto. 

Especificações Técnicas: 

Ar condicionado: Extensão ar condicionado quente e frio 

para o salão de atendimento. 

Revestimento Interno do teto e laterais em chapas de fibra 

de vidro , com reforços de perfis de aço na linha 

automotiva, revestimento nas portas laterais e no mesmo 

material, isolação termo acústica de todo as laterais e teto 

do veículo em isopor tipo 2 de alta densidade. 

Revestimento Assoalho: Revestimentyo do assoalho do 

veículo em chapas de compensado naval, revestido em 

tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, 

inteiriça e sem emendas com acabamentos nas portas em 

perfils de alumínio. 

Janelas: Instalação de janela na porta lateral corrediça com 

vidros jateados e caixilhos em alumínio. 

Ventilador Oscilante 12 Volts: instalação de 01 ventilador 

oscilante 12 volts na lateral do veículo para circulação e 

distribuição  do ar no compartimento do paciente. 

Iluminação Interna: instalação de 06 luminárias em led co 

compartimento do paciente com tecla de acendimento no 

painel de comando da cabine. 

Poltrona: Instalação de uma poltrona com revestimento 

em courvin padrão, com cinto de segurança na parte 

frontal da maca. Duas poltronas para passageiros, 

revestidas em courvin e instaladas na lateral direita da 

carroceria ou banco tipo baú 03 lugares com assento e 

encosto estofados. 

Armários: Armário aéreo lateral esquerdo, em toda a 

extensão do compartimento do paciente com divisórias 

internas portas de correr em acrílico e bordas 

arredondadas em perfil de alumínio extrusado 

confeccionado em chapas de compensado naval revestido 

em fórmica. 

Suporte para cilindro de Oxigênio: Suporte para cilindro 

de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas 

firmemente presos a carroceria do veículo. 

Cilindro de Oxigênio 3m³ (21Lts): Cilindro de 3m³ para 

oxigênio, fixado em suporte específico para o mesmo. 

Equipamentos de Oxigenação: Kit de oxigenação 

composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio 
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para régua de oxigenação instalada na lateral esquerda, 

com fluxometro, frasco aspirador e umidificador com 

mascara facial em silicone. 

Suporte para Soro e Sangue: Suporte para soro e sangue, 

confeccionado em aço cromado instalado na lateral do 

compartimento do paciente. 

Corrimão: Instalação de corrimão em alumínio polido e 

punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento 

arredondadas de alta resistência, instalados na parte 

central do teto do veículo. 

Prancha de Imobilização: Fornecimento de prancha de 

imobilização confeccionada em polietileno 

moldado,completamente transparente a raio X, suportar 

até 130 KG, possuir pegadores amplos para facilitar o uso 

com luvas, com três  cintos de nylon com a fivela de 

engate rápido feita de polietileno. Devidamente fixada no 

interior do compartimento. 

Marca Retrátil: Desenvolvida para reduzir o esforço no 

transporte de vítimas de dentro para fora de ambulâncias, 

extrutura em duro alumínio tubular, dimensionada para 

suportar vítimas até 200 Kg, com dimensões mínimas: 

1950mmx560mm. Respaldo ajustável com seis posições 

de altura. Colchonete revestido em material impermeável, 

auto extinguível, 

Costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha 

com sistema de freios. Alças laterais basculante com 

sistema de fechamento automático que impede a queda 

acidental. Garantia de 01 ano. 

Faróis de Embarque: Instalação de faroletes direcionáveis 

de embarque, sendo uma porta corrediça lateral e um sob 

as portas  traseiras. 

Sinalizador Acústico Luminoso: Sinalizador tipo barra de 

luzes de led modelo novo e sire3ne eletrônica de no 

mínimo 100w com três trio de som, com acionamento no 

painel do veículo. 

Pintura A Grafismo Externo: A adesivação e pintura 

externa serão conforme os padrões do cliente ou 

legislação vigente, com adesivos em vinil da linha 

automotiva. 

Assistência Técnica: Assistência Técnica no Estado do 

Rio Grande do Sul. 

Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, sem 

limites de quilometragem. 
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ANEXO Il 
 
 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE) 
 
DECLARAÇÃO (modelo) 
 
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital __________nº ...../2019, 

que não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregado com menos de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993. 

 
Local e data. 
 
 
Representante Legal 
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ANEXO III - (MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO) 

PROCESSO N.º 18/2019- PREGÃO ELETRÔNICO  

 

 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ. n.º 88.138.292/0001-74, com sede à Rua Amaro 

Souto, 2203, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal senhor Zilase Rossignollo Cunha, 

residente na Rua Voluntários da Pátria nº1459,nº CPF 77193458000 denominado CONTRATANTE, 

e EMPRESA; ............, inscrita no CNPJ sob o n.º......., com endereço na........, na cidade de ......, 

Estado ......, neste ato representado por seu .........., Sr. ........, como CONTRATADO, celebram o 

presente Contrato, em observância ao Pregão Eletrônico n.º 002/2014, homologado em ....., com fulcro 

na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal n° 077/2006 de 23 de novembro de 

2006 e na Lei n.º 8.666 e de 21 de junho de 1993 e alterações, assim como pelas condições do Edital, 

termos da proposta vencedora e conforme as cláusulas e condições que seguem: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando a 

aquisição de Um Veículo Furgão, tipo ambulância de simples remoção, novo, zero  quilômetro, ano de 

fabricação no mínimo 2018 modelo 2019 para uso da Secretária Municipal de Saúde, descrito e 

especificado no ANEXO I – Termo de Referência, correspondente aos itens vencedor da proposta 

apresentada pelo CONTRATADO, de n.º(s).....  

  

2. CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO E PAGAMENTO 

 

2.1. O CONTRATANTE, obriga-se a pagar pelo fornecimento do bem antes descrito na cláusula 

anterior, a importância total de R$ ...(....). 

 

2.2. O preço contratado  abrange todas as despesas com frete, tributos, obrigações sociais, trabalhistas, 

encargos comerciais ou de qualquer natureza, acessórios à execução do objeto contratado, ainda que 

não especificados no edital e anexos. 

 

2.3. O pagamento será efetuado,  em até 30 dias após entrega do equipamento mediante apresentação 

de Nota Fiscal atestada pelo  setor competente. 

 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS E GARANTIA 

 

3.1 Este contrato terá vigência  de 12 ( Doze meses), a partir de sua assinatura. 

 

3.2  O Prazo de garantia dos produtos ora adquiridos é de 01 (um) ano. 

 
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

. CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES 

 

4.1. O bem descrito no objeto desta licitação (ANEXO I – Termo de Referência), deverá ser 

entregue conforme o estabelecido no mesmo, no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Rosário do 

Sul, localizado na Rua Amaro Souto, 2203 no horário compreendido entre 8:00h e 13:00h horário de 
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Brasília-DF. 

4.2.  As notas fiscais/faturas serão emitidas e entregues juntamente com o bem adquirido. (ainda 

antecipadamente através de fax 55 3232 2852). 

 

4.3. Somente será aceito produto que corresponda às especificações constantes do presente edital e 

seus anexos, estejam de acordo com o estabelecido nos subitem 4.1. e . supra e tenham sido objeto de 

vistoria e contagem pelo órgão responsável pelo recebimento. 

 

4.4.  Caso seja constatado que o bem entregue não corresponder em qualidade, descrição e 

especificação ao estabelecido na licitação  será exigido do licitante sua substituição ou rejeitado o 

fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração. 

 

4.5. Enquanto não ocorrer à conferência e constatação da qualidade, este continuará sob a inteira 

responsabilidade da licitante. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:  

 

Conta: 60976/60901 

Projeto/ Atividade: 1052000/1050000 

Categoria Econômica: 449052000000 

Fonte de Recursos: 4505-40 

  

6. CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

 

6.1. São obrigações do CONTRATANTE:  

a) fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto licitado; 

b) efetuar o pagamento ajustado, à vista das notas fiscais, devidamente atestadas pelo setor 

competente. 

 

6.2. São obrigações do CONTRATADO: 

 

a) fornecer os bens de acordo com as especificações e demais condições contratualmente avençadas e, 

ainda, as constantes do edital de licitação; 

b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da execução do 

presente contrato. 

d) providenciar a imediata correção de deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

e) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contra 

f) aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

contratual, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, 

conforme dispõe o §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93; 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES E MULTAS 

7.1  Se o CONTRATADO, sem justa causa não cumprir as exigências constantes da Nota de Empenho 

e/ou consignadas na sua proposta, ressalvados os casos fortuitos ou de força  maior  devidamente  

justificados, e comprovados a juízo da Secretaria Municipal da Administração, aplicar-se-ão as 

seguintes penalidades: 

 

7.2. advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades  

 

7.3. multa de até 10% (dez) por cento, calculada sobre o valor do contrato ou do empenho, no caso do 

licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Nota de 

Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela 

autoridade competente; 

 

7.4. suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevierem prejuízos para a 

Administração; 

 

7.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

8.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes. 

8.2. Poderá também ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATATANTE, se o CONTRATADO 

não cumprir as condições e obrigações expressas neste ato, ou ocorrendo quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 79, inciso I da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 e demais legislações em 

vigor.  

 9. CLÁUSULA NONA - FORO 

9.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir 

eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer outros 

por mais privilegiados que possam ser. 

 9.2  E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, 

na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.   

  

                                                                         Rosário do Sul - RS, --- de  ----- de 2019 

 

                                           

            Sra. Zilase Rossignollo Cunha 

                                                                                      Prefeita Município 

Contratado 

 

Testemunha 

 


