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E D I T A L D E P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O N. º 7 1 / 2 0 2 1
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 1878/2021
Tipo de julgamento: menor preço por item
Modo de disputa: aberto
Júlio de Castilhos, 21 de Setembro de 2021.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS,
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 300/2021, realizará licitação para AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
TIPO D, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,, Decreto
10.024/19 e do Decreto Municipal nº 2.748/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93.
1- LOCAL, DATA E HORA
1.1

A

sessão

virtual

do

pregão

www.portaldecompraspublicas.com.br,

eletrônico

será

realizada

no

seguinte

endereço:

no dia 08 de outubro de 2021 às 09h, podendo as

propostas e os documentos serem enviados até às 08h, sendo que todas as referências de tempo
observam o horário de Brasília.
2 – OBJETO
Constituem objeto desta licitação a Aquisição de Veículo tipo Furgão Transformado
em Ambulância para Secretaria de Saúde deste município, conforme especificado no Anexo I deste
Edital.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE
PREFEITO
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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 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 responsabilizarse 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.
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:
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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;
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 indicação completa do
produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem como com a
indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e
quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta,
razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da
empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até
que se encerre a etapa de lances.

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;
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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;
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 II, ou equivalente.
m) Declaração de Idoneidade conforme anexo III
n) Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso:
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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 IV), 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 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

n.1) Caso não apresente declaração de enquadramento conforme pede perderá o direito ao benefício.

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.
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet.

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.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
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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.
7.5. 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. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
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$ 100,00, 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.
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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.
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 e
www.juliodecastlhos.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.
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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.
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, inclusive com a realização do
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
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, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da
Administração.
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
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10.5. Encerrada a etapa de negociação, a licitante deverá encaminhar proposta ajustada ao lance
bem como em anexo a proposta, catálogo técnico ou semelhante bem como documentação
técnica solicitada no termo de referência do produto ofertado, no prazo máximo de 24 horas
para o email pregao@juliodecastilhos.rs.gov.br ou anexada ao portal
10.5.1. Na proposta de preço final, reajustada conforme os lances, deverá constar obrigatoriamente, os
dados da empresa (endereço, telefone, email, conta corrente, data, validade da proposta) bem como os
dados do representante legal.

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.
11.4. 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.
11.3. 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. 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.
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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.
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.
13.3. 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 ou ata de registro de preço, deverão ser comprovadas as
condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos
originais ou cópias autenticadas.
14.2.1. Se a licitação não houver contrato ou ata de registro de preço, possuir somente empenho, a
documentação deverá ser enviada via correio para que seja emitido os empenhos.
14.2.2. Se o contrato ou a ata de registro de preço for assinado e devolvido via correio, a
documentação comprobatória poderá ser encaminhada juntamente via correio.
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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.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:
Órgão:
Unidade
Função:
Projeto/Atividade:
Desdobramento:
Fonte de
Recurso:

08
0801
10
137
449052520000

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Equipamento e Material Permanente para o
VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA - 5779

40

ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saú

4001

Outras receitas municipais aplicadas em

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado a vista após entrega total do objeto licitado, mediante emissão de
Nota Fiscal, análise e liberação do município de Julio de Castilhos para instrução e liquidação. O
pagamento será efetuado 10 dias após liquidação da nota fiscal em depósito em conta bancária que
deve ser acrescentada no proposta comercial bem como nota fiscal para pagamento, sendo as custas
desta transação se houver ficarão a cargo da empresa credora. A nota fiscal deverá sempre ser emitida
após a data do respectivo empenho.

____________________________________________________________________________
Av. Pinheiro Machado, 649, centro. Fone (55) 3271-9600.
www.juliodecastilhos.rs.gov.br – CEP 98.130-000
Email: pregao@juliodecastilhos.rs.gov.br

Proc. Nº: 1878/21
Fls:

__51__

Rúbrica: .........................

16.2. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, constando a
identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Eletrônico Nº 71/2021) e o número do respectivo
contrato se houver, e nota de empenho.
16.3. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções previdenciárias,
impostos e taxas permitidos por lei.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.3 O prazo de entrega integral dos produtos é de 30(trinta) dias, a contar da data de recebimento
dos empenhos.
17.2. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço em horário de expediente:
Sede da Prefeitura Municipal: Av. Pinheiro Machado, 649, centro, CEP: 98.130-000
17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 5 dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
17.4. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
17.5. 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;
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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;
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.
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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 (a) Pregoeiro (a) Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Julio de
Castilhos, situado na Avenida Pinheiro Machado n.º 649, 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.
20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Julio de Castilhos, na data marcada, a
reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local.
20.8. O Município de Julio de Castilhos 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.
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20.11. Integram este Edital:
ANEXO I – TABELA DE ITENS;
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
Júlio de Castilhos, 21 de Setembro de 2021.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE
PREFEITO
.

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em _____-_____-________
____________________
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial nº 71/2021 – Processo Administrativo nº 1878/2021

1. RELAÇÃO DE ITENS
Item

Descrição

Qtd

Un

Valor
Referência R$

Valor
Total R$

1

Veículo tipo furgão transformado em ambulância
com os requisitos estabelecidos no item 03.

1

UN

283.500,00

283.500,00

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA: R$ 283.500,00.
2. CONSIDERAÇÕES INPORTANTES:
2.1. Todos os produtos fornecidos devem ser novos.
2.2. No preço proposto deverá estar incluído o valor de mão-de-obra para entrega conforme endereços
mencionados.
2.3. As características técnicas dos materiais constantes deste objeto são pré-requisitos mínimos que
o licitante, obrigatoriamente, deverá cotar em sua proposta, bem como marca dos produtos ofertados.
3. DA DESCRIÇÃO TÉCNICOS DOS ITENS
Veículo tipo furgão transformado em ambulância com os seguintes requisitos mínimos: teto alto, cor branca, tipo
monobloco, 0 km, ano de fabricação de 2021, modelo 2021, motor 2.2, com potência de 130 CV, movido a óleo diesel,
câmbio manual 6 marchas à frente e uma à ré, ar quente e ar condicionado para cabine do motorista original do fabricante
do veículo, banco do motorista com regulagem de altura e distância, direção hidráulica ou elétrica, conjunto elétrico (vidros
elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos), retrovisor interno fixado
na parte da cabine do motorista, Freios ABS, Air Bag duplo, controle de tração, de estabilidade e frenagem, tração traseira,
capacidade volumétrica do compartimento de carga de 10,5 m3, comprimento do compartimento de carga de 3000 mm,
altura do compartimento de carga de 1800 mm, largura interna da zona de carga 1750 mm, PTB 3.800 kg , distância entre
eixos 3.300 mm, tanque de combustível com capacidade de 70 litros, tração traseira, rodas de aço aro 16’ com pneus
novos compatíveis, incluindo pneu reserva nas mesmas condições, porta lateral deslizante, Auto Rádio Som Mp3 Player
Automotivo Bluetooth FM Sd USB com controle, com antena, alto falantes, um extintor tipo ABC 06 (seis) kg e um de
extintor ABC de 02 (dois) kg e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação vigente no País.
TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
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Transformação veículo em ambulância com base na Portaria nº 3.388, de 12 de dezembro de 2017 e considerando a
Portaria nº 2048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002, que aprova o regulamento técnico dos Sistemas Estaduais de
Urgência e Emergência;
Transformação de veículo tipo furgão com ar condicionado original de fábrica na cabine em ambulância, seguindo as
portarias acima descritas e a NBR 14.561 que trata das normas técnicas para a montagem de veículos para atendimento a
emergências médicas e resgate.
AR CONDICIONADO:
Instalação de extensão do ar condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o compartimento do
paciente com capacidade mínimo de 50.000 btus;
CALEFAÇÃO:
Deverá ser instalado um sistema de calefação com difusores voltados para o compartimento de transporte do paciente;
REVESTIMENTO INTERNO:
As paredes internas com isolamento termo acústico e serão revestidas de material lavável e resistente aos processos de
limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares. Dessa forma o revestimento interno do teto e laterais será em
chapas brancas de ABS inteiriças e sem emendas, laminadas em moldes já com o formato da parte interna da carroceria e
com reforços laterais de perfis de aço com tratamento anticorrosivo. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com
cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. Deverá ser apresentado junto a proposta de
preços ensaio realizado por laboratório credenciado ao INMETRO de que o revestimento interno apresenta velocidade de
queima inferior ao valor máximo especificado de 100 mm/min na Resolução nº 498/2014, do Conselho Nacional de Trânsito
– COTRAN. Isolação termo acústica de todas as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade
REVESTIMENTO ASSOALHO:
O assoalho será revestido em manta vinílica, com película de poliuretano ultra resistente (sem necessidade de polimento e
cera), monolítico (anti-bactericida), para resistir a tráfego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de
flambabilidade anti-escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica. O material do revestimento
do assoalho deverá cobrir todo o comprimento e largura da área de trabalho do compartimento, sendo instalando sobre piso
de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência ou
superior que o compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o compensado naval. Serão fornecidas proteções
em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso. Vedação dos cantos com cola poliuretânica
automotiva de forma a permitir vedação total contra a entrada de umidade ou pó.
DIVISÓRIA CABINE / COMPARTIMENTO DO PACIENTE:
Instalação de divisória confeccionada em fibra de vidro na cor branca e reforços metálicos com porta de acesso entre a
cabine e o salão de atendimento com divisória com passagem livre entre o salão e a cabine, com 600 mm de largura e a
altura do piso ao teto, ficando a passagem livre do salão para a cabine vice-se versa, além de peça de fibra no assoalho da
cabine entre as poltronas moldada no formato do contorno das poltronas.
POLTRONAS DA CABINE: Recorte da poltrona dupla do carona deixando-a com um lugar e revestimento da mesma e a do
motorista em courvin cinza médio. Recorte da divisória para passagem livre.
JANELAS:
Instalação na porta lateral de janela de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película
opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade.
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Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as mesmas características que a janela da porta lateral.
POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatômica, se possível reclinável e giratória em 360º, afixada sobre base
giratória que permita a fixação em pelo menos quatro posições, fixada no salão da viatura próxima a cabeceira da marca.
Com de cinto de segurança duas pontas. O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da
cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvim automotivo
super-resistente impermeável na cor verde clara. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preços, laudo de
ancoragem da poltrona do socorrista e cinto de segurança, dentro da estrutura do veículo, conforme RESOLUÇÃO DO
CONTRAN 518/2015 e ABNT NBR 6091/2015, emitido por laboratório
BANCO BAÚ:
Deverá ser previsto um banco lateral, escamoteável, tipo baú, confeccionado em madeira de compensado naval, revestida
de fórmica texturizada externa e internamente (não sendo aceito aglomerado ou MDF na construção), com comprimento
mínimo de 1.2 m, sob o mesmo será montado um assento inteiriço de espuma (sobre a tampa escamoteável do baú) e três
encostos com apoio de cabeça (montados na parede lateral interna da viatura logo acima do baú), confeccionados em
espuma injetada, com revestimento em courvin de alta resistência, sendo que a espuma utilizada deverá possuir espessura
máxima de 50 mm e densidade mínima de 30 kgf/m³, o banco deverá permitir o transporte de três pessoas sentadas,
equipado com 03 cintos de segurança de três pontas, conforme resolução 048 Contran, para ser utilizado por pacientes ou
acompanhantes. O banco deverá estar localizado no lado direito da viatura paralelamente à maca e voltado para a vítima.
Não poderá haver cantos vivos, superfícies pontiagudas ou outros obstáculos que possam causar ferimentos ou impeçam o
trabalho dos socorristas no interior do compartimento, principalmente com a viatura em movimento. A tampa deste banco
possuirá dois sistemas de dobradiça com mola para sustentar a tampa aberta, um em cada lateral.
ARMÁRIOS:
Conjunto modular de armários confeccionados em compensado de pinho naval revestido em fórmica texturizada interna e
externamente de alto padrão de acabamento, todas as bordas possuirão proteção de emborrachada para servir de proteção
contra choques e os cantos são arredondados em perfis de alumínio, de forma a evitar cortes no caso de choque. Todos os
tampos além da proteção de borracha possuirão ressalto a fim de evitar a queda de objetos durante o deslocamento do
veículo.
Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o
deslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve
pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante a
utilização.
Na lateral esquerda entre a traseira do veículo e a divisória será instalado um conjunto de armários, com cantos
arredondados em perfis de alumínio estrutural, sendo um destes para alocação de cilindro de oxigênio e suporte, a porta
será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro, terá ainda janela para permitir o acesso
e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com cantos arredondados em perfis de
alumínio, com portas corrediças em acrílico, balcão superior para fixação à alocação de equipamentos e almotolias para
fluidos e compartimento inferior com tampa acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância.
Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com compartimentos e portas corrediças em acrílico
transparente.
SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO:
01 suporte para cilindro de oxigênio de no mínimo 7 m³ e 01 suporte para cilindro de 1 m3 confeccionado com tubos de aço
e pintura anticorrosiva, com cintas reguláveis e mecanismo resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos,
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possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes firmemente presos à carroceria do veículo através de parafusos e
no reforço estrutural a ser instalado na carroceria. Vedada a fixação através de rebites.
CILINDRO DE OXIGÊNIO:
Deverá ser fornecido cilindro de oxigênio de 1 m³ e 7 m³ com carga completa, fixado em suporte específico para ele.
EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO:
Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio, réguas de oxigenação instaladas uma na lateral
esquerda e acoplada ao painel de comando e outra na lateral direita sendo a do painel com fluxometro, frasco aspirador e
umidificador com máscara com as seguintes características:
Umidificador de Oxigênio para sistema fixo. Frasco em PVC atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml,
graduado, de forma a permitir uma fácil visualização. Tampa de rosca e orifício para saída do oxigênio em plástico
resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT. Borboleta de conexão confeccionada externamente em
plástico ou similar e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para evitar
vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e tubo condutor de PVC atóxico ou
similar. Extremidade da saída do fluxo de oxigênio em PVC atóxico ou similar, com orifícios de tal maneira a permitir a
umidificação homogênea do oxigênio.
Fluxômetro para rede de oxigênio de 0-15 l/min, constituído de corpo em latão cromado, guarnição e tubo de medição em
policarbonato de cristal, esfera em aço inoxidável. Vazão máxima de 15 l/min a uma pressão de 3,5 kgf/cm³. Sistema de
regulagem de vazão por válvula de agulha. Porca de conexão de entrada, com abas para permitir montagem manual.
Escala com duplo cônico. Conexões de entrada e saída normatizadas pela ABNT.
Máscara facial com bolsa reservatório, formato anatômico, com intermediário para conexão em PVC ou similar, atóxico,
transparente, leve flexível, provido de abertura para evitar a concentração de CO² em seu interior. Dotada de presilha
elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente.
Aspirador tipo Venturi, para uso com ar comprimido, baseado no princípio Venturi. Frasco transparente com capacidade de
500 ml e tampa em corpo de nylon reforçado com fibra de vidro. Válvula de retenção desmontável com sistema de
regulagem por agulha. Selagem do conjunto frasco-tampa com a utilização de um anel (o-ring) de borracha ou silicone.
Conexões de entrada providas de abas para proporcionar um melhor aperto. Conexões de entrada e saída e bóia de
segurança normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de sucção.
Mangueira para oxigênio fêmea para oxigênio, ligando dos cilindros a régua tripla fabricada em três camadas com nylon
trançado, PVC e polietileno. Conexões de entrada providas de abas de alta resistência e normatizadas pela ABNT. Com
seção transversal projetada para permitir flexibilidade, vazão adequada e resistência ao estrangulamento acidental.
Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em metal, de forma a
proporcionar um perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar vazamentos. A mangueira passa através de
conduítes, embutidos na parede lateral do compartimento de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar
a substituição e manutenção.
Régua tripla composta por estrutura metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT,
fixada em painel removível para melhor acesso ao sistema de tubulação para manutenção.
PAINEL DE COMANDO DA AMBULÂNCIA:
O painel consiste em uma placa de circuito impresso dupla face composta de material FR-4 (fibra de vidro resistente ao
fogo). Toda a região da placa e seus componentes devem ser cobertos por uma camada de Conformal Coating, para
proteção contra intempéries ambientais. Esta placa deverá conter no mínimo 6 teclas para acionamento de cargas. Cada
tecla deverá ser acompanhada de um LED indicador vermelho, o qual deve acender quando a função estiver ativada.
Deverá possuir 6 saídas positivas com capacidade de até 7A cada. Estas saídas devem possuir proteção eletrônica contra
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curto circuito e sobre carga. Não devem ser utilizados fusíveis ou disjuntores entre o painel e a carga, visto que a proteção
será feita através do circuito eletrônico da saída. Ao ocorrer uma falha de sobre carga em alguma das saídas, esta falha
deverá ser informada ao usuário através de um display LCD de no mínimo 2x16. O painel deve possuir proteção contra
inversão de polaridade na alimentação, utilizando um fusível lâmina automotivo de no mínimo 40A para este fim. Em casos
de ligação invertida, apenas o fusível deve queimar, não danificando nenhum componente do circuito eletrônico. Este fusível
deve estar acoplado em um suporte padrão automotivo. O display LCD também deve mostrar a tensão da bateria e a
tensão de saída do inversor, alternando estas duas informações em tela cheia no display. O painel deve possuir 2 LEDs
indicadores vermelhos para porta lateral aberta e porta traseira aberta, sendo estes acionados através de uma entrada que
deve ser conectada aos sensores das portas. O painel deverá conter 2 conectores Mate-n-lok aéreos, sendo um deles de 9
vias e o outro de 4 vias. O conector de 9 vias será utilizado para a alimentação (positivo e negativo) e para as 6 saídas. O
conector de 4 vias será utilizado para a leitura da tensão do inversor (fase e neutro) e para as duas entradas dos sensores
de porta. A placa eletrônica deve ser fixada por meio de parafusos à uma chapa de acrílico preto com espessura máxima de
3 mm. Nesta chapa de acrílico devem estar contidas todas as tomadas de energia (110V/220V, 12V e 5V USB), de acordo
com a necessidade de cada veículo. A parte frontal do acrílico deve ser coberta por uma etiqueta de policarbonato com
espessura máxima de 0,2 mm, contendo as simbologias de cada tecla e identificação das tomadas de energia.
Embora possa não ter a necessidade imediata de ligação de todas as tomadas ou interruptores, é necessário que o painel
tenha todas as especificações acimas descritas, pois a depender de necessidades futuras, esta Administração poderá
complementar o veículo incluindo rede elétrica e luminárias. O controle de todo acionamento de iluminação tanto externa
como interna deverá se dar no painel de controle frontal de fácil acesso ao condutor do veículo.

CORRIMÃO:
Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta
resistência, instalado na parte central do teto do veículo.
SUPORTE PARA BOMBA DE INFUSÃO:
Instalação suporte para bomba de infusão em tubo de alumínio polido diâmetro 25.4 mm e sapatas de plástico para fixação
no conjunto de armários da lateral esquerda.
SUPORTE PARA SORO E SANGUE:
Um suporte para soro e sangue, confeccionado em alumínio, instalado no corrimão com regulagem de posição e cintas de
velcro para fixação dos frascos.
- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO com as seguintes características mínimas: Alarmes sonoros e visuais:
Alarmes de bateria fraca. Auxilio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. Equipamento deve
emitir um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do
paciente.Auto-teste: Realizar autoteste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando
detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual.
Alimentação: 110/220 volts. Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão
luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - recarregável de longa duração – Pack de baterias que possibilita tanto a
utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade
para 200 choques ou 10 horas de monitoramento. Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh.
Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas.
Carregador de bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o
equipamento compõe um sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com
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limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules,
150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais
visuais. Dispor de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a
sequência da RCP. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA
informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque
(eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que
necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques,
cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto e desenhos explicativos. Display de cristal líquido
colorido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento de inclinação para visualização da monitorização do ECG. ECG:
Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do
equipamento. Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados Frequência cardíaca: 10-300 BPM com
apresentação numérica no display. Gabinete: Em polímero de alto impacto – totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 –
Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de
proteção contra choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF
à prova de desfibrilação. Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms),
ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, não permitindo disparo com pás abertas ou em curtocircuito. Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol. Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e infantil. Softwares:
Possuir software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para
PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Permitir visualização de todos os dados
armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de
eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais de
1000 eventos. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tempo desde o início da operação do desfibrilador
até a prontidão para descarga: Máximo 30 segundos na energia máxima. Tempo de carga completa da bateria: 4 horas
quando completamente descarregada. Tempo descarga: Menor que 240 ms. Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada.
Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados
coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente:
0ºC a 50ºC. Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem condensação. Classificação: CF. Equipamento deve ser
acompanhado de 02 (dois) pares de eletrodos de Choque Autoadesivos uso Adulto e um par de eletrodos autoadesivos uso
infantil, 01 (um) Bateria de Lithium Recarregável, 01 Carregador de Bateria Inteligente 90-240 VAC, 01 Cabo USB, 01 Bolsa
para Transporte, 01 Manual do Usuário em português e 01 Certificado de garantia de pelo menos 1 ano.
PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO:
Fornecimento de prancha de imobilização adulto, confeccionada em polietileno que deverá ser instalada na parte frontal do
balcão lateral para a prancha rígida (entre o balcão e maca articulada).
CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL:
- Rodízios com banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127 mm.
- Sistema de travamento na posição aberta para evitar fechamento involuntário.
- Capacidade mínima de carga 160 kg.
- Estrutura em duro alumínio com uniões de encaixe em aço sem utilização de solda, montagem e fixação através de
encaixe, pino elástico e parafuso.
- Base em polímero de alta resistência, impermeável, auto extinguível, costurado eletronicamente, reforçado com tela de
nylon altamente resistente.
- Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto duas pontas tórax, e
um conjunto em velcro para os pés.
- Sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias.
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- Apoio para os pés em chapa de aço.
- Sistema de dobra para armazenamento.
- Manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo dois com sistema telescópico para facilitar o transporte em
escadarias, elevadores, corredores e locais de difícil acesso.
MACA COM PÉS RETRÁTEIS:
Maca retrátil contendo rodízios com banda emborrachada e sistema de freios com diâmetro de no mínimo 127 mm, respaldo
ajustável com no mínimo 6 posições reclinável, capacidade de carga estática de no mínimo 300 kg e carga dinâmica de no
mínimo 150 kg. Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe em polímeros, alças laterais basculantes com sistema de
fechamento automático, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000, colchonete revestido em material
impermeável, autoextinguível, costurado eletronicamente, cintos de segurança automático que impede quedas acidentais,
largura total de no mínimo 606 mm. Sistema de travamento da maca ao veículo: deve ser fornecido juntamente com a maca
um sistema central de fixação estável, com sistema de engate rápido de fácil acesso e manipulação. Este sistema deve fixar
a maca com rodas modelo 2 a carroçaria do veículo de resgate, sem a necessidade de caneleta guia ou plataforma no
interior do veículo. Deve possuir guia frontal para permitir o perfeito acoplamento da maca e batentes frontais com
resistência para suportar o impacto da maca no momento de colocá-la no interior do veículo ou em caso de acidente. O
material utilizado no sistema de travamento pode ser de alumínio ou aço, desde que atenda os limites mínimos de
resistência e segurança. Deverá possuir garantia de fábrica de no mínimo 02 anos.
Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos:
• Registro da ANVISA da maca retrátil;
• Laudo (cópia autenticada em cartório ou original) executado por profissional qualificado e habilitado pelo Conselho
Regional de Engenharia (CREA) comprovando que:
- o equipamento suporta uma carga de no mínimo 500 kg, distribuída de forma uniforme em toda sua estrutura;
- o sistema de retenção da maca suporta uma carga de no mínimo 1000 kgf quando tracionado em sentido
vertical, frontal e lateral;
- o dispositivo de fixação e ancoragem da maca atende a norma internacional AMD STD 004;
- deverão ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos
locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes
elementos.
FARÓIS DE EMBARQUE:
Instalação de 01 farolete direcionável de embarque com lâmpadas de led´s sob as portas traseiras, lateral e lado do
condutor na mesma posição da porta lateral oposta com no mínimo 12 leds de 1 watts.
SINALIZADOR ACÚSTICO LUMINOSO:
-Sinalizador visual em LEDs, formato arco, com módulo único e lente inteiriça;
-Base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica;
-Cúpula injetada em policarbonato rubi com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração;
-Deverá possuir no mínimo 11 módulos de LEDs com 4 LEDs vermelhos cada, categoria 1 W (altíssimo brilho) com 45 lm
cada, distribuídos equitativamente permitindo visualização em ângulo de 180º, sem que haja pontos cegos;
-Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento;
-Sistema de controle central único, comandado por microcontrolador digital, capaz de gerar diversas funções para
sinalização de emergência e três funções para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos luminosos de
altíssima frequência;
- Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries;
-Consumo máximo inferior a 3,5 A; Dimensões mínimas: (C x L x A) 1.190 x 440 x 90 mm.
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SIRENE:
- Sirene eletrônica de no mínimo 100 W RMS para veículos especiais;
- Potência sonora de no mínimo 120 db / 122 db;
- Sistema de megafone com ajuste de ganho digital e display de sete segmentos;
- Frequência mínima de 300 a 3000 Hz;
- Mínimo 6 sons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 intermitentes (manual, horn);
- Consumo inferior a 1 mA em Stand-by;
- Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Cópia autenticada em cartório
ou original de laudo executado por profissional qualificado e habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA)
comprovando que:
a) O sinalizador acústico e visual proposto atende a norma SAE J575 e SAE J595;
SISTEMA ELÉTRICO:
O sistema elétrico da transformação é servido por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi do
veículo será alimentado por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra independente para o
compartimento de atendimento. Essa segunda bateria é do tipo ciclo profundo e com capacidade para 90 AH, do tipo sem
manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção na base para evitar corrosão. Sistema de bloqueio
automático o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência,
quando o veículo estiver com o motor desligado.
O sistema elétrico estará dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados, do veículo e dos
equipamentos, quer com a viatura em movimento ou estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou
disjuntores. Todos os componentes elétricos e fiação são facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se
possam realizar verificações e manutenções. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estarão localizados e
instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos
eletrônicos e peças fixas, são a prova de corrosão e de intempéries.
A fiação tem códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil leitura, dispostas em chicotes
ou sistemas semelhantes. Elas serão identificadas por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes,
armações e fiações fixados ao compartimento de atendimento ou armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar
ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura
serão adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação são
adequados para utilização e ser padrão automotivo. Todos os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma
laça de fio que possibilitem pelo menos duas substituições dos terminais de fiação.
Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à
corrente, de fácil remoção e de acesso para inspeção e manutenção. Central elétrica composta de disjuntor térmico e
automático, reles, base de fusíveis e chave geral instalada no painel de comando.
Inversor de corrente contínua (12 v) para alternada 220 v com capacidade de 1000 w de potência com tecla liga/desliga
instalada no painel de comando.
O painel elétrico interno, confeccionado em ABS injetado na cor branca, localizado na parede sobre a bancada próxima a
cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo quatro tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T)
de 220 v (AC) e duas para 12 v (DC), uma tomada acionada via rede externa, além de interruptores com teclas do tipo
“iluminadas”. Todas as tomadas elétricas mantem uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio
conforme normas da ABNT.
TOMADAS:
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De rede externa:
Tomada de captação externa de energia com cabo de ligação de 2x6 mm2 com 20 metros de extensão.
De rede interna: Tomada interna de 220 W.
ILUMINAÇÃO INTERNA:
Instalação de quatro luminárias embutidas no teto, com base estampada em alumínio, lâmpadas de LED, com no mínimo 50
led´s, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões mínimos estabelecidos pela
ABNT.
Possuir duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas em modelo LED, com no mínimo 12 leds.
ILUMINAÇÃO EXTERNA:
- Deverá ser instalado conjunto de sequenciais externas (08 luminárias de 108 leds de alta eficiência sendo 03 em cada
lateral e duas na traseira do veículo. Nas laterais, deverá conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias
nas extremidades na cor rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior de cada porta;
- 02 faroletes de iluminação na parte frontal inferior do veículo e 01 Kit Strobo de 08 leds brancos fixados na grande frontal
do veículo.
- Deverá ser apresentado junto ao envelope Proposta de Preços os seguintes documentos: Cópia autenticada em cartório
ou original de laudo executado por profissional qualificado e habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA)
comprovando que:
a) As Luminárias externas sequenciais atendem as normas SAE J575 e SAE J595.
EXAUSTOR 12 VOLTS:
Instalação de 01 exaustor/ventilador 12 volts no teto do veículo para circulação e renovação do ar no compartimento do
paciente.
SIRENE DE RÉ:
Deverá ser instalado um dispositivo sonoro que é acionado quando engatado a marcha ré.
ADESIVAÇÃO EXTERNA:
Adesivação externa deverá ser realizada pela empresa responsável vencedora do certame. Os logotipos, formatos e cores
de adesivação deverão ser solicitados para a Secretaria requisitante.
ESTRIBO:
Estribo lateral para embarque em todos os acessos do veículo.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
- Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. As duas primeiras revisões deverão ser gratuitas ao
Município, devendo a empresa licitante compor em seus custos a 1ª e 2ª revisão (mão-de-obra e peças). Veículo deverá ser
entregue emplacado pela empresa fornecedora. A empresa licitante deverá declarar em sua proposta de preços que o
veículo proposto possui assistência técnica autorizada, tanto no tocante as revisões periódicas quanto aos defeitos de
fabricação que o veículo apresentar, em um raio não superior a 150 km da sede do Município Júlio de Castilhos – RS, para
todos os itens do veículo (veículo possui itens adaptados), com empresa em plena atividade de funcionamento, com
estoque de peças para o pronto atendimento, sendo que se o serviço de assistência técnica for terceirizado, deverá
apresentar contrato autenticado ou declaração da concessionária (em papel timbrado), denominando a empresa, o local e
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telefone para agendamento da prestação de serviços, comprovando o distanciamento através do google maps. A empresa
participante obrigatoriamente deve ser representante da marca ofertada.
PRAZO DE ENTREGA:
O veículo deverá ser entregue em até 30 dias a partir do recebimento dos empenhos. A entrega do veículo deverá ocorrer
na sede da Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos, situada à Avenida Pinheiro Machado, 690, Centro.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS:
- 01 Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado ou público em nome da empresa que
fará a transformação registrado no CREA/UF 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 (AMBULÂNCIA) nos
termos do art. 30, §1º da Lei 8.666/93; (cópia autenticada ou original);
- Certidão de Registro de pessoa física junto a entidade profissional competente (CREA); (engenheiro mecânico
responsável pela empresa transformadora);
- Certidão de Registro de pessoa jurídica, emitida pela entidade profissional competente (CREA) referente a empresa
transformadora do veículo;
- Catálogo técnico do veículo;
- Catálogo técnico da transformação;
- Apresentação de CAT (Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito) emitido pelo Denatran, para marca e modelo
do veículo ofertado na licitação; (cópia autenticada ou original);
- Apresentação de CCT (Certificado de Capacidade Técnica) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro, dentro do
prazo de validade, referente a marca e modelo do veículo ofertado (cópia autenticada ou original);
Observação: A exigência da documentação técnica e laudos acima se justifica pelo fato do objeto da licitação (veículo tipo
ambulância) não sair da linha de montagem do fabricante. Busca-se, portanto, salvaguardar o interesse público quanto a
segurança para o transporte de pacientes, pois a transformação bem como seus os equipamentos que irão compor o
produto final, deverão atender as normas do INMETRO e ter seu processo produtivo acompanhado por engenheiro
mecânico. Sendo assim, a falta de algum dos laudos ou documentos relativos à capacidade técnica da empresa
transformadora resultará na desclassificação da proposta comercial.
CONFORME PRECEITUADO NO ART. 3º, III, DA LEI 10.520/02, A JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE TRAÇÃO
TRASEIRA SE DÁ PRINCIPALMENTE PELA:
1) Aderência: A exigência de tração traseira se justifica pelo fato destes apresentarem maior aderência das rodas motrizes
no solo, facilitando o deslocamento. Como por exemplo em ladeiras, ou com o veículo carregado. Em uma lomba a subir, o
peso se concentra na parte traseira onde está concentrada a tração do veículo facilitando a aderência dos pneus ao solo.
Ao passo que uma tração dianteira iria patinar os pneus dianteiros devido a concentração de carga na parte traseira do
veículo;
2) Divisão de funções: Os veículos com tração traseira revelam vantagem importante em relação a divisão de tarefas entre
as rodas, não importando a localização do motor, pois as rodas dianteiras ficam somente com a função de direção e as
rodas traseiras com a função de tração e a aplicação de potência do motor sobre o solo, o que é vantajoso, sendo que evita
que no mesmo pneu seja aplicado forças de diferentes funções (direção e tração) que se somariam, baixando o limite de
aderência ao fazer uma curva um pouco mais rápido em que ele não pode receber mais potência sem derrapar;
3) Deslocamento de massa: Outro benefício da tração traseira é de quando o veículo é acelerado, seu movimento a frente
transfere o peso para trás e as rodas traseiras aproveitam tal deslocamento para obter aderência ainda maior, que não é o
caso da tração dianteira que fica mais leve na frente e tende a patinar as rodas dianteiras;
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4) Motor dianteiro: Sendo o veículo com motor dianteiro, a tração traseira concorre para melhorar a distribuição de massas
entre os eixos, sendo equivalente a divisão próxima de 50% por eixo. Já no caso de tração dianteira, a divisão fica próxima
de 60% nos pneus dianteiros. O veículo com distribuição desigual, tende a sobrecarregar os pneus dianteiros em curvas,
chegando mais cedo ao limite de aderência. Com isto, o desgaste destes pneus torna-se ainda maior. Já na tração traseira,
este fato contribui para o desgaste homogêneo;
5) Caraterísticas das Estradas no interior do Município: São estradas de chão sem pavimentação, que possuem aclives e
declives não corrigidos, exigindo dos veículos uma resistência mecânica e tração diferenciada. Por serem estradas sem
pavimentação, possuem revestimentos em cascalho ou material fino, que nos períodos de chuva, formam com facilidade
trechos lamacentos.

____________________________________________________________________________
Av. Pinheiro Machado, 649, centro. Fone (55) 3271-9600.
www.juliodecastilhos.rs.gov.br – CEP 98.130-000
Email: pregao@juliodecastilhos.rs.gov.br

Proc. Nº: 1878/21
Fls:

__66__

Rúbrica: .........................

ANEXO II

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 Microempresa-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.
Julio de Castilhos RS, ....... de ................. de xxxxx
_________________________________________
Assinatura e carimbo do contador
CRC nº
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
Ref: Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2021
................................................................, 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 a presente.

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

________________________
Assinatura representante legal
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Prefeitura de Municipal de Julio de Castilhos/RS
Pregão Eletrônico 71 68/2021
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 altera- ções
posteriores.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente:

xxxxx, em xxx de xxxx de xxxxxx.

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]
[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ]
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n° 88.227.756/0001-19, com sede na Avenida Pinheiro Machado, n.º 649, neste ato
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE, brasileiro, casado,
agricultor, inscrito no CPF/MF sob o n.º xxxx, residente e domiciliado à xxxx, n.º xxx, Centro, Júlio de Castilhos – RS,
CEP 98130-000, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa xxxxxx, inscrita no CNPJ sob
o n.xxxxxx, com sede à xxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxx, brasileiro, portador do RG n.º xxxx e
inscrito no CPF/MF n.º xxxxx, doravante denominada CONTRATADA, com base na licitação modalidade Pregão
Eletrônico n.º xx/2021, Processo Administrativo n.º xxx/2021, na Lei n.º 8.666/93, assim como em conformidade
com as condições do edital referido, e termos da proposta, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a Aquisição de ambulância tipo D conforme segue:
DO PRAZO, FORMA E LOCAL DO FORNECIMENTO
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de entrega integral dos produtos é de 30(trinta) dias, a contar da data de recebimento
dos empenhos. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço em horário de expediente: Sede da prefeitura
Municipal, na Av. Pinheiro Machado, 649, centro, CEP: 98.130-000
Parágrafo Primeiro: O recebimento do objeto será parcial, verificada a desconformidade, a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias ou substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às
penalidades previstas neste edital.
Parágrafo Segundo: O presente contrato terá validade de 12 meses, conforme garantia.
DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição de que trata o presente
contrato, a importância de R$ xxxxxxxxxxx
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA QUARTA: O pagamento será efetuado a vista após entrega total do objeto licitado, mediante emissão de Nota
Fiscal, análise e liberação do município de Julio de Castilhos para instrução e liquidação. O pagamento será efetuado 10
dias após liquidação da nota fiscal em depósito em conta bancária que deve ser acrescentada na proposta comercial bem
como nota fiscal para pagamento, sendo as custas desta transação se houver ficarão a cargo da empresa credora. A nota
fiscal deverá sempre ser emitida após a data do respectivo empenho.
Parágrafo Primeiro: O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscais de Fatura, constando
a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Eletrônico n.º xx/2021) e o número do respectivo contrato
se houver, e nota de empenho.
Parágrafo Segundo: No pagamento, serão retidos do valor da contratação todas as retenções previdenciárias,
impostos e taxas permitidos por lei.
DO RECURSO FINANCEIRO
CLÁUSULA QUINTA: As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão:
Unidade
Função:
Projeto/Atividade:
Desdobramento:
Fonte de Recurso:

08
0801
10
137
449052520000
40
4001

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Equipamento e Material Permanente para o
VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saú
Outras receitas municipais aplicadas em
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DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato será fiscalizado pela xxxxxxxxxxxxxx.
DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CLÁUSULA SÉTIMA: Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. As duas primeiras revisões deverão ser
gratuitas ao Município, devendo a empresa licitante compor em seus custos a 1ª e 2ª revisão (mão-de-obra e peças). Possui
assistência técnica autorizada, tanto no tocante as revisões periódicas quanto aos defeitos de fabricação que o veículo para
todos os itens do veículo (veículo possui itens adaptados), e demais requisições conforme edital.
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA OITAVA:
1- Dos direitos: Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e,
da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
2- Das obrigações:
2.1
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
3- Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o material de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato.
b) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;
DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
CLÁUSULA NONA: Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar- se-á o licitante vencedor à
multa de mora de 1% (um por cento) 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;
Parágrafo Primeiro: A multa a que alude esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo: Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao
objeto desta licitação, a Administração poderá, garantindo a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes
sanções:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lance;
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução, sem prejuízo ao resultado:
advertência;
c) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 2 (dois) dias, após o qual será considerado
inexecução contratual;
d) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão
do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;
e) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do
direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 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.
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DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA: Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei n.º
8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que
conveniente para a CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções
previstas neste contrato:
a) execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causadosà CONTRATANTE.
DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE no caso de
inexecução total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme o artigo 77, da Lei n.º
8.666/93.
DA VINCULAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato está vinculado ao edital e seus anexos (Pregão Eletrônico n.º
xx/2021), à proposta do vencedor e à Lei n.º 8.666/93.
DAS OMISSÕES
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato rege-se pela Lei n.º 8.666/93, inclusiveem suas omissões.
DA GARANTIA DO MATERIAL
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O objeto do presente contrato tem garantia (de tempo) quanto a vícios ocultos ou
defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável portodos os encargos decorrentes disso.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O objeto do presente contrato será recebido:
a)
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material coma especificação;
b)
definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material econsequente aceitação.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Júlio de Castilhos - RS para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.
Júlio de Castilhos, xxxxxx de 2021.
CONTRATANTE

CONTRATADA
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