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MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
DATA DA ABERTURA: 16 DE AGOSTO DE 2018 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
                                
1. PREÂMBULO 
 
O Município de Rancho Queimado/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, com auxílio da 
Comissão de Pregão, realizará licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo menor preço, 
regida pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelo Decreto Municipal Nº 1.349, de 22 de abril de 2005 
e pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
2. OBJETO: 
Faz se necessário a abertura de Processo de Licitação para a aquisição de 01 (um) veículo 
Ambulância 0km, tipo A, Simples Remoção Tipo Furgão conforme especificações do Anexo I 
– Termo de Referência 
 
Garantia do veículo: 12 (doze) meses. 
 
Preço Máximo: R$ 170.000.00 (Cento e setenta mil reais). 
 
Prazo de Entrega: Até 90 (noventa) dias, após a assinatura do contrato.  
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
3.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos 
orçamentários previstos para o exercício de 2018 relativo à proposta nº 09522.642000/1170-
01, valor previsto de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), origem do recurso vinculado. 
Na seguinte dotação orçamentária: 
14.01.1.018.4.4.90.00.00.00.00.00.0033 (96) 
 
4.1 – Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto a documentação, constantes deste Edital. 
4.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
4.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência; 
4.2.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração do Município de 
Rancho Queimado suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
4.2.3 – Estrangeiras que não funcionem no país. 
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
5.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
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entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 
5.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em 
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
5.3 – Na hipótese de credenciamento por instrumento particular, o procurador deverá 
apresentar o Contrato Social da empresa, comprovando que o representante legal da mesma 
foi que lhe outorgou os poderes. 
5.4. Para os licitantes que queiram se beneficiar das prerrogativas da Lei Complementar n. 
123/06, devem apresentar: 
5.5. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa ou do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme a forma da constituição empresarial. 
5.6. No ato do credenciamento a licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, (conform e anexo II) SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.  
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados no 
local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, devidamente fechados e rubricados no 
fecho, e atender os seguintes requisitos: 
1. Envelope 1: Proposta de Preços 
2. Envelope 2: Documentação de Habilitação, composto pelos Documentos de 
Habilitação exigidos no item 8 deste Edital. 
 
6.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 
 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2018 
EDITAL DE PREGÃO Nº 13/2018 
PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RANCHO QUEIMADO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2018 
EDITAL DE PREGÃO Nº 13/2018 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
6.2. Na proposta de Preços, deverá: 
6.2.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 
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rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal do 
licitante proponente. 
6.2.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, CPF e cargo na 
empresa. 
6.2.3. Apresentar a relação dos prestadores da assistência técnica autorizada, com endereço 
completo, telefone e e-mail, mais próximos do município de Rancho Queimado, num raio de 
até 100 km, conforme justificado no Termo de Referência (Anexo I). 
6.2.4. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
6.2.5. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital, em moeda 
corrente nacional (Real), expressos em algarismos, respeitado os preços máximos; 
6.2.6. Constar preço unitário e total do item cotado. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros.  
6.2.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
6.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o bem ser fornecido ao 
Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado sem ônus adicionais. 
6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e 
ainda, com preços superiores ao preço máximo. 
6.6. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital. 
6.7. O veículo deverá ser cotado informando a marca, junto com a proposta deverá ser 
informado o catálogo do veículo com as especificações para sua identificação com os 
requisitos constantes do Edital. 
6.8. É admissível que as licitantes possam efetuar o faturamento dos veículos efetivado 
diretamente pela fábrica conforme pré-julgado nº 0200 do TCE/SC.  
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas por menor preço, conforme definidos neste 
Edital. 
7.2. Serão classificados pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de menor 
preço, definido no objeto deste Edital, as propostas com preços até 10% superiores àquele ou, 
as propostas das 03 (três) melhores ofertas. 
7.3. Aos proponentes classificados conforme subitem 7.1, será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 
7.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes no item 13 deste Edital. 
7.5. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço. 
7.6. O pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela 
primeira classificada, conforme definido neste Edital, decidindo motivamente a respeito. 
7.7. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do 
licitante que a tiver formulado, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato com 
documentação apresentada na própria sessão. 
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7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro. 
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicada a aquisição, definida no objeto deste Edital. 
7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes 
presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 
facultado este direito. 
7.11. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital, a Proposta será desclassificada. 
7.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em 
sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. 
7.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital. 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
8.1. A documentação exigida para habilitação nesta licitação, é a que segue: 
a) cédula de identidade; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
e) 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; 
f) prova de inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
g) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
h) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
i) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
j) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
k) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(Não emprega menores de idade). 
l) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, conforme Lei nº 12.440/2011. 
8.2. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer processo de 
cópia, deverão estar acompanhados do seu original ou autenticados por cartório competente 
ou pela Comissão de Licitações. 
8.3. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar embalados em envelope não 
transparente denominado: ENVELOPE 02: DOCUMENTAÇÃO.  
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
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9.1. Até às 17 horas do dia 13 de agosto de 2018, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
9.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
10 – DOS RECURSOS 
10.1. Durante a sessão de abertura das propostas declarado o(s) vencedor(es), qualquer 
Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista 
imediata dos autos. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
10.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito 
suspensivo. 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a 
termo em ata. 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura 
Municipal de Rancho Queimado, Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Leonardo 
Sell, 40 - Centro, nesta Cidade, de segunda a sexta feira no horário das 08:00 às 12:00 e das 
13:30 às 17:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e 
vencidos os respectivos prazos legais. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
11.1. A empresa vencedora obrigar-se-á: 
11.1.1. Com o recebimento da Autorização de Fornecimento, efetuar a entrega do veículo 
cotado no prazo imediato, que deverá ocorrer dentro do presente exercício financeiro; 
11.1.1.1. O bem deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Rancho Queimado, sito à 
Praça Leonardo Sell, 40 - Centro, nesta Cidade, de segunda a sexta feira no horário das 08:00 
às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas. 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Se o licitante vencedor recusar-se a receber a autorização de fornecimento 
injustificadamente, a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades seguintes, sem 
prejuízo da aplicação de outras cabíveis: 
12.1.1.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
12.1.2. Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a 
documentação exigida para o certame, ficará impedido de contratar com o Município de 
Rancho Queimado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
edital, no contrato e das demais cominações legais. 
 
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
13.2. Fica assegurado ao Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado o direito de, no 
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
13.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
13.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
13.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
13.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
13.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Rancho Queimado - SC. 
13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
13.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato. 
13.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, sito à Praça Leonardo Sell, 
40 - Centro, nesta Cidade, de segunda a sexta feira no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 
às 17:00 horas ou no telefone (48) 32753108. 
13.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição do 
objeto licitado. 
13.11.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal. 
13.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto 
Municipal nº 1.349, de 22 de abril de 2005. 
13.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o de Santo Amaro da 
Imperatriz - SC, com exclusão de qualquer outro. 
 
Rancho Queimado, em 01 de agosto de 2018. 
 

 
MARIA APARECIDA DA SILVA MELO ABREU 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1- JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O M UNICÍPIO DE 

RANCHO QUEIMADO 
 

O município de Rancho Queimado necessita ampliar o acesso de sua população por meio de 
veículo de remoção de pacientes. A ambulância Tipo A se faz de suma importância para o atendimento 
integral da população. 

Os serviços de referência para os usuários do SUS, hoje são de responsabilidade da secretaria de 
Estado da Saúde e dos municípios de Florianópolis, São José e Biguaçu, através da pactuação de serviços 
estando distante a 50KM. 

A justificativa para a aquisição em questão advém da necessidade de melhorar a prestação destes 
serviços, garantindo a funcionalidade e a consequente melhoria dos mesmos. Dessa forma, a aquisição 
constitui-se em uma alternativa eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de propiciar 
conforto e condições adequadas de transporte de pacientes que necessitam do serviço de remoção em 
ambulância para as Unidades Hospitalares de nossa região. 

Recursos destinados para esta licitação são oriundos de transferência do Fundo Nacional de Saúde 
para o Fundo Municipal de Saúde, provenientes de Emenda Parlamentar, Proposta de Aquisição de 
Equipamento/Material Permanente, Nº da Proposta: 09522.642000/1170-01 no Valor de R$ 170.000,00. 
(Cento e setenta mil reais), depositados na conta corrente (FMS) 0066240418, Agência Caixa Econômica 
Federal. Conta Investimento - Grupo Atenção Especializada. Ação Detalhada - Estruturação de Unidades 
de Atenção Especializada em Saúde. Dotação Orçamentária: 14.01.1.018.4.4.90.00.00.00.00.00(96) 

 
2 - ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: 
 
2.1- NOMENCLATURA Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo FURGÃO. 
2.2- SINÔNIMOS Ambulância Tipo A - Simples Remoção. 
2.3 - DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de 
pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A. 
2.4 - PREÇO SUGERIDO R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 
2.5 - Características gerais: Veículo tipo furgão com carroceria em aço ou monobloco, original de 
fábrica com capacidade volumétrica não inferior a 10,5 metros cúbicos no total; 
Ano/modelo 2018 ou superior; 
Zero km; 
Primeiro emplacamento feito em nome do Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado; 
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; 
Cabine/Carroceria: servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições, 
com dispositivo para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso de o veículo 
estacionar em desnível. Dotada de estribo revestido em alumínio antiderrapante sob as portas laterais, 
para facilitar a entrada de passageiros, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo 
com a norma da ABNT 14561/2000; 
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Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e 
de aberturas de fácil acionamento. 
O compartimento interno deve ser original de fábrica. 
O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. 
2.6 – Dimensões 
Comprimento total mínimo = 4.900 mm. 
Distância mínima entre eixos = 3.500 mm. 
Capacidade mínima de carga = 1.500 kg. 
Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm. 
Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm. 
2.7 - Equipamentos Obrigatórios e Acessórios básicos: 
Isolamento termo acústico do compartimento do motor; 
Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, 
obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro sub-abdominais, conforme a 
normatização vigente; 
Película de Proteção solar (insulfilme) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; 
Protetor de cárter e câmbio de aço; 
Ar condicionado original na cabine; 
Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a 
voltagem; 
Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela 
fechadura da porta do motorista; 
Vidro elétrico nas portas da cabine; 
Sistema de som, rádio AM/FM, USB. 
Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 
e em conformidade com o PROCONVE. 
2.8 – Motor 
Dianteiro; 4 cilindros; turbo com Inter cooler. 
Combustível = Diesel 
Potência mínima 127 c.v. 
Torque de pelo menos 24 kgfm³  
Cilindrada mínima = 2.000 cc  
Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica 
2.9 - Abastecimento de Combustível: 
Capacidade mínima = 70 litros 
2.10 - Freios e Suspensão 
Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; 
Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 
Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 
Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de 
torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento 
que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do 
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veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo 
fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. 
Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado. 
2.10.1 - O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias 
quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou 
carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente 
transportado. 
2.11 – Direção 
Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica. 
2.12 - Transmissão Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré. 
2.13 - Sistema Elétrico Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem 
manutenção, 12 volts.  
2.13.1 - Sistema elétrico independente dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens 
especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco 
de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Com sistema de proteção para a bateria original do 
veículo. 
2.14 – Painel elétrico interno, com interruptores para iluminação interna e deverá possuir 2 tomadas para 
12 V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer toma de 
oxigênio. 
2.15 - Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual. 
2.15.1 - Sinalizador Visual: 
2.15.1.1 - Barra sinalizadora em formato tipo barra linear ou em formato linear, de arco ou similar, com 
módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, 
largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 55 mm e 110 mm. Instalada pela licitante vencedora no 
teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) 
ou perfil de alumínio entrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor rubi, resistente a 
impactos, descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 
3 Leds próprios para iluminação (categoria alto brilho), com potência não inferior de 0,5 W cada Led, na 
cor RUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com 
resistência automotiva e alta visibilidade. Alimentados nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14 
módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total 
visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. 
2.15.2.1.1 – Sinalização dianteira e traseiro 
Sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 02 (dois) 
sinalizadores na parte traseira da AMBULÂNCIA na cor vermelha, com frequência de 90 flashes por 
minuto, quando acionado com lente injetada em policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos em 
led.  
Cor predominante: Vermelho 
Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens; 
2.15.2.1.2 – Farol de embarque instalado na porta traseira. 
2.15.3 - Sinalizador Acústico:  
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Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de 
frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; 
Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos 
sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. 
2.16 - Adaptação do compartimento traseiro: 
Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes;  
Janela lateral corrediça com película opaca, e faixas transparentes; 
A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que 
possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com 
altura mínima de 1.500 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim 
os veículos deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. 
Revestimento do piso em manta vinilica, de alta resistência. 
Banco tipo baú para no mínimo 02 pessoas com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de 
segurança na esquerda do veículo; 
Banco giratório com estrutura tubular, instalada na cabeceira da maca, voltada para a traseira do veículo, 
com encosto e apoio de cabeça estofada em courvin na cor cinza claro e cinto de segurança retrátil. 
Armário no lado esquerdo. As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea 
das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de 
equipamentos com batente frontal de 50 (cinquenta) mm para apoio de equipamentos e medicamentos 
com aproximadamente 1 metro de comprimento por 0,40 metros de profundidade, com uma altura de 
0,70 metros. Armário para cilindro de oxigênio. 
04 (quatro) luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada em 
alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. 
Ventilador/exaustor;  
Ar Condicionado mínimo de 26.000 BTU´s no compartimento dianteiro e traseiro com unidade 
condensadora no teto, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com um 
sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Maca retrátil:  
Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com 
no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés 
dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a 
oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o 
fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir 
a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de 
retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, 
podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos 
à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos 
para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e 
suportar neste item peso mínimo de 100 kg. 
Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 16 lts, com suporte para cilindro individual, com cintas reguláveis 
e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber 
cilindros de capacidades diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2; 
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Régua tripla com fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT. 
02 (dois) pega-mão no teto do salão de atendimento. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 
polegada. 
02 (dois) suportes de soro/plasma deslizável, devendo possuir 02 ganchos para frascos de soro; 
As paredes internas, a divisória deverá ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou 
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados 
conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. 
Revestimento do piso em compensado e revestido em manta vinilica; 
2.17 - Grafismo Padrão de Ambulância: 1 (uma) palavra “Ambulância” na traseira e outra no capô, 
cruzes nos vidros laterais e vidros traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da 
Saúde. 

 
3. GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS 
A garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa, com 
cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses ou 100 mil quilômetros a contar do efetivo 
recebimento do veículo pelo contratante (retirada da ambulância do pátio) ou pelo período previsto no 
manual do proprietário, prevalecendo o de maior período. 
Conjunto sinalizador acústico e visual: Garantia mínima de 12 (doze) meses; 
Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses; 
Conjunto do Ar Condicionado Cabine/Salão: Garantia mínima de 12 (doze) meses;  
Assistências Técnicas e de Manutenção: Deverá possuir assistência técnica autorizada no Estado de 
Santa Catarina, bem como apresentar na proposta a relação dos prestadores da assistência técnica 
autorizada, com endereço completo, telefone e e-mail, mais próximo do município de Rancho 
Queimado. Até 100 KM, pois, o deslocamento do veículo até o local da assistência é de 
responsabilidade do município. 
No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema. 
Solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial. 
Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por 
escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à 
aceitação do Contratante. 
É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos objeto da presente 
contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo 
do veículo. 
 
4. PRAZO PARA ENTREGA 
Em até 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura do contrato. 
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ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILIT AÇÃO 
 
 
 

Ref.:  Processo Licitatório nº 13/2018  

 Edital de Pregão nº 13/2018 
 
 
  A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

.............................., através do representante legal abaixo qualificado, ciente e de acordo com 

todas normas do Edital,  declara sob as penas da lei, que cumpriu fielmente todos os requisitos 

de comprovação para sua habilitação do Processo Licitatório nº 13/2018 - Edital Pregão nº 

13/2018, promovida pelo Município de Rancho Queimado. 

 
Data e local 

 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) 
Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 
Cargo/Função 
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ANEXO III 
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
 
Pelo presente instrumento de Contrato, o Município de Rancho Queimado, através do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido 
na Praça Leonardo Sell, 40, SC, CNPJ/MF nº 09.522.642/0001-25, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Saúde, senhora Maria Aparecida da Silva Melo Abreu, inscrita 
no CPF nº 611.565.749-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
..............................., estabelecida na ........................................., CNPJ/MF nº 
..............................., neste ato representada por...................................., inscrito no CPF N º 
.....................doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, 
em decorrência do Processo nº ................ – Pregão Presencial nº .................., homologado em 
..................................., mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais: 
 
DOS DOCUMENTOS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fazem parte do presente termo, independentemente de 
transcrição, todos os elementos e termos que compõem o processo de licitação antes 
nomeado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Faz se necessário a abertura de Processo de Licitação para a 
aquisição de 01 (um) veículo Ambulância Tipo A, 0km, Simples Remoção Tipo Furgão, 
conforme descrito abaixo: 
 
NOMENCLATURA Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo FURGÃO. 
 
SINÔNIMOS Ambulância Tipo A - Simples Remoção. 
 
DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de 
pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A. 
Características gerais: Veículo tipo furgão com carroceria em aço ou monobloco, original de 
fábrica com capacidade volumétrica não inferior a 10,5 metros cúbicos no total; 
Ano/modelo 2018 ou superior; 
Zero km; 
Primeiro emplacamento feito em nome do Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado; 
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Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; 
Cabine/Carroceria: servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas 
posições, com dispositivo para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso 
de o veículo estacionar em desnível. Dotada de estribo revestido em alumínio antiderrapante sob 
as portas laterais, para facilitar a entrada de passageiros, estribo este de dimensões compatíveis 
com o veículo de acordo com a norma da ABNT 14561/2000; 
Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, 
resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 
O compartimento interno deve ser original de fábrica. 
O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. 
 
Dimensões 
Comprimento total mínimo = 4.900 mm. 
Distância mínima entre eixos = 3.500 mm. 
Capacidade mínima de carga = 1.500 kg. 
Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm. 
Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm. 
 
Equipamentos Obrigatórios e Acessórios básicos: 
Isolamento termo acústico do compartimento do motor; 
Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da 
cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro sub-abdominais, conforme 
a normatização vigente; 
Película de Proteção solar (insulfilme) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; 
Protetor de cárter e câmbio de aço; 
Ar condicionado original na cabine; 
Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível 
com a voltagem; 
Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou 
pela fechadura da porta do motorista; 
Vidro elétrico nas portas da cabine; 
Sistema de som, rádio AM/FM, USB. 
Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. 
 
Motor 
Dianteiro; 4 cilindros; turbo com Inter cooler. 
Combustível = Diesel 
Potência mínima 127 c.v. 
Torque de pelo menos 24 kgfm³  
Cilindrada mínima = 2.000 cc  
Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica 
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Abastecimento de Combustível: 
Capacidade mínima = 70 litros 
Freios e Suspensão 
Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; 
Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 
Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 
Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras 
de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um 
dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de 
dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas 
correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas 
além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O 
veículo deverá ser entregue balanceado. 
 
O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias 
quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou 
carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente 
transportado. 
 
Direção 
Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica. 
 
Transmissão Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré. 
 
Sistema Elétrico Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem 
manutenção, 12 volts.  
 
Sistema elétrico independente dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens 
especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem 
risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Com sistema de proteção para a bateria 
original do veículo. 
 
Painel elétrico interno, com interruptores para iluminação interna e deverá possuir 2 tomadas para 
12 V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer 
toma de oxigênio. 
 
Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual. 
 
Sinalizador Visual: 
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Barra sinalizadora em formato tipo barra linear ou em formato linear, de arco ou similar, com 
módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, 
largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 55 mm e 110 mm. Instalada pela licitante vencedora 
no teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio 
extrudado) ou perfil de alumínio entrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor 
rubi, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por 
módulos com no mínimo 3 Leds próprios para iluminação (categoria alto brilho), com potência 
não inferior de 0,5 W cada Led, na cor RUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de lente colimadora 
difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Alimentados 
nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14 módulos, distribuídos equitativamente por toda a 
extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de 
luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. 
 
Sinalização dianteira e traseiro 
Sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 02 
(dois) sinalizadores na parte traseira da AMBULÂNCIA na cor vermelha, com frequência de 90 
flashes por minuto, quando acionado com lente injetada em policarbonato. Podendo utilizar um 
dos conceitos em led.  
Cor predominante: Vermelho 
Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens; 
 
Farol de embarque instalado na porta traseira. 
 
Sinalizador Acústico:  
Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, 
resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB 
@ 13,8 Vcc; 
Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes 
nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. 
 
Adaptação do compartimento traseiro: 
Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes;  
Janela lateral corrediça com película opaca, e faixas transparentes; 
A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura 
que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a 
abertura com altura mínima de 1.500 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos 
cortantes. Sendo assim os veículos deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. 
Revestimento do piso em manta vinilica, de alta resistência. 
Banco tipo baú para no mínimo 02 pessoas com assento estofado em courvin cinza claro e cintos 
de segurança na esquerda do veículo; 
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Banco giratório com estrutura tubular, instalada na cabeceira da maca, voltada para a traseira do 
veículo, com encosto e apoio de cabeça estofada em courvin na cor cinza claro e cinto de 
segurança retrátil. 
Armário no lado esquerdo. As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura 
espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para 
acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 (cinquenta) mm para apoio de 
equipamentos e medicamentos com aproximadamente 1 metro de comprimento por 0,40 metros de 
profundidade, com uma altura de 0,70 metros. Armário para cilindro de oxigênio. 
04 (quatro) luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada 
em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. 
Ventilador/exaustor;  
Ar Condicionado mínimo de 26.000 BTU´s no compartimento dianteiro e traseiro com unidade 
condensadora no teto, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com 
um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Maca retrátil:  
Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; 
com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com 
pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes 
a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar 
o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a 
permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de 
um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do 
compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três 
cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação 
do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. 
Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 16 lts, com suporte para cilindro individual, com cintas 
reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, 
possibilitando receber cilindros de capacidades diferentes, equipado com válvula pré-regulada 
para 3,5 a 4,0 kgf/cm2; 
Régua tripla com fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, com roscas padrão 
ABNT. 
02 (dois) pega-mão no teto do salão de atendimento. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 
polegada. 
02 (dois) suportes de soro/plasma deslizável, devendo possuir 02 ganchos para frascos de soro; 
As paredes internas, a divisória deverá ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou 
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, 
moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície 
bacteriostática. Revestimento do piso em compensado e revestido em manta vinilica; 
Grafismo Padrão de Ambulância: 1 (uma) palavra “Ambulância” na traseira e outra no capô, 
cruzes nos vidros laterais e vidros traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da 
Saúde. 
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A garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa, 
com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses ou 100 mil quilômetros a contar do 
efetivo recebimento do veículo pelo contratante (retirada da ambulância do pátio) ou pelo período 
previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior período. 
Conjunto sinalizador acústico e visual: Garantia mínima de 12 (doze) meses; 
Grafismos: Garantia mínima de 12 (doze) meses; 
Conjunto do Ar Condicionado Cabine/Salão: Garantia mínima de 12 (doze) meses;  
Assistências Técnicas e de Manutenção: Deverá possuir assistência técnica autorizada no Estado 
de Santa Catarina, bem como apresentar “ na proposta a relação dos prestadores da assistência 
técnica autorizada”, com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc., mais próximo do 
município de Rancho Queimado. Até 100 KM, pois, o deslocamento do veículo até o local da 
assistência é de responsabilidade do município. 
No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema. 
Solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial. 
Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por 
escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à 
aceitação do Contratante. 
É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos objeto da presente 
contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo 
modelo do veículo. 
 
DO PRAZO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo para a entrega do veículo será de até 90 (noventa) dias a 
contar da assinatura do contrato. 
 
 
DO CRÉDITO 
 
CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por 
conta dos recursos orçamentários previstos para o exercício de 2018: 
As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos 
orçamentários previstos para o exercício de 2018, relativo à proposta n° convênio 
09522.642000/1170-01, valor Previsto: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), origem do 
recurso vinculado: 
14.01.1.018.4.4.90.00.00.00.00.00.0033 (96) 
 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA – O pagamento ocorrerá após a entrega e vistoria do veículo. 
 
O valor a ser pago será de R$ .....................................(..................................) 
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DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso 
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma 
das partes, resguardando o interesse público; 
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
§ 1º - O descumprimentos, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 
contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 
independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 
 
§ 2º - A rescisão, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória 
de 10% (dez por cento) sobre o seu saldo, na data da rescisão, independentemente de outras 
multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores. 
 
 
DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
a) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades 
para as quais tenha concorrido; 
b) suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo 
da gravidade da falta; 
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave. 
 
 
§ 1º - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 
 
CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 
8.666, de 21/06/93. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas 
alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito. 
 
DO PRAZO 
 
CLÁUSULA NONA – Este contrato vigerá da data da assinatura até a entrega do objeto. 
 
DO FORO 
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CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas 
dúvidas e questões oriundas do presente contrato. 
 
E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Rancho Queimado, em ................................ 
 
 
 

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO      
CONTRATANTE 

 
 
 

 CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 


