
 

 

 

 

 

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 010/2020 

DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

DIA 16/12/2020 as 13:00h 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 16/12/2020 as 13:00h 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: DIA 16/12/2020 as 13:00h 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Plataforma de licitações licitar digital – www.licitardigital.com.br 

PROCESSO 201/2020 

SRP? 

☐Sim 

☒Não 

Exclusiva ME/EPP? 

☐ Sim 

☒ Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐Sim   ☒Não 

 

 

VALOR TOTAL: 

R$ 641.037,63  

Vistoria? 

☐Obrigatória 

☐Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐Sim 

☒Não 

Modo de disputa: ☐ ABERTO E FECHADO   ☒ ABERTO 

Tipo de Licitação: Menor preço por item 

Pedidos de esclarecimentos 

Diretamente pela plataforma de 

licitações – 

www.licitardigital.com.br  

Impugnações  

Diretamente pela plataforma de licitações – 

www.licitardigital.com.br 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, através da Secretaria Municipal de Administração Pública, 

por solicitação das Secretarias Municipais de Governo, Esportes e Ordem Pública e de Saúde torna 

público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM. O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 10.520 de 

17.07.2002, Lei Complementar Federal 123 de 14.12.2006 e suas alterações, Decreto Municipal n° 

1711 de 2014, os Decretos Federais nº 10.024 de 20/09/2019, n.º 7.892 de 23.01.2013, nº 8.250 de 

23/05/2014, 8.538 de 06/10/2015, e aos com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

1 - DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de  veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com 

adaptação, zero quilometro, ano de fabricação a partir de 2020/2021 e veículos de transporte 

adaptado como AMBULÂNCIA de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 

atendendo as normas técnicas especificas, conforme discriminado no Termo de Referência e 

demais anexos desta licitação para atendimento à Secretaria Municipal de Governo, Esportes e 

Ordem Pública e Secretaria Municipal de Saúde.  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que: 

2.1. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, devidamente 

comprovada por meio do objeto do contrato social da empresa; 

2.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 

2.1.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA 

DOCUMENTAÇÃO.  

2.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
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2.2.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.2. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação; ou, 

2.2.3. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio 

da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de santa 

Bárbara MG, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

3.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do 

credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.   

3.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste Edital.  

3.7. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” 

OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 

DECLARAÇÕES: 

 

* Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior. 

 

* Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

 

* Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências 

do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos 

apresentados. 

 

* Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal/88. 

 

* Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93. 
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* Declaração de Enquadramento na Situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da Lei Complementar nº. 123/06 e da Inexistência de Fatos Supervenientes que conduzam 

ao Desenquadramento. 

 

5.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DOS PROCEDIMENTOS 

4.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Administração Municipal, denominado Pregoeiro, 

Portaria Nº 011/2020, de 28 de abril de 2020,  mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo Licitações constantes na página eletrônica do  Site da 

licitar digital www.licitardigital.com.br; 

4.1.1. Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horários 

definidos no preâmbulo deste edital. 

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

por meio de Sistema Eletrônico. 

4.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo com firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública. 

4.4. O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 

exigências do Edital. 

4.5. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o 

pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na 

data e horários definidos no edital. 

4.6. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor por item de acordo com o especificado 

no Anexo I. 

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

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

4.8. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 

propostas. 

4.8.1. No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, vale os valores obtidos na 

etapa de propostas. 

4.9.  Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, com 

intervalo mínimo de R$ 10,00 exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo o proponente 

imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 

4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM, 

com o máximo de duas casas após a vírgula, observando o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos. 

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

anteriormente registrado no sistema. 

4.11.1. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e 

diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. 

A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o pregoeiro justificará o motivo 

da exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo 

pregoeiro. 

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

e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
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4.13.  Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em tempo real, 

do valor do menor lance registrado VEDADO A IDENTIFICAÇÃO DO SEU DETENTOR. 

4.13.1. A identificação do participante durante o certame implicara em desclassificação, assim como 

a comunicação em qualquer forma com o pregoeiro. 

4.14. A etapa de lances da 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. 

4.14.1. 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, 

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

facultando ao pregoeiro admitir o reinicio da etapa de envio de lances; 

4.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

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

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

4.17. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor 

valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

4.18. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora. 

4.19. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente 

vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem 

de classificação, segundo o critério de menor preço por item, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

4.20. Será assegurada como critério de desempate quando for o caso, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte procedendo-se na forma 

do art. 45, inciso I da Lei Complementar 123/06, ou seja, ocorrendo o empate a microempresa 

ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar no prazo máximo de 

05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

4.24. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

4.25. A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e anexos. 

4.26. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, do 

proponente. Se não aceitável, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, prosseguindo-se 

o certame. 

4.27. Em sendo Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ao incluir suas propostas no 

sistema, declarar, que as mesmas se enquadram nessa categoria. 



 

 

 

 

 

 
 

4.27.1.  A não informação implicará na desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte 

de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei Complementar n°123/06 de 14 de dezembro de 

2006 e alterações posteriores. 

4.27.2. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n°123/06 de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

4.27.3. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

4.27.4. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

4.27.5.  As microempresas e empresas de pequeno porte com lances no limite de até 5% (cinco por 

cento) superior a menor proposta poderão apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, após o encerramento da disputa do item, no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos, contados da convocação do pregoeiro. 

4.27.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta.   

4.27.7. Na hipótese da não contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

4.28. Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de 

lances. 

 

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1. Valor unitário e total do lote e seus itens; 

5.1.2. Marca dos produtos ofertados. 

5.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens ou serviços. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

5.7. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 

plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

5.8. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 

juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em 

desclassificação. 



 

 

 

 

 

 
 

 

6 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

6.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, de-

vendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local específico 

dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no 

prazo de 02(dois) dias úteis. 

6.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para 

a realização do Certame.   

6.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o propo-

nente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão 

pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.3. A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do 

Certame. 

 

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

7.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº10.024 de 20 de setembro de 2020, devendo o 

licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio 

do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 

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

que o licitante que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

7.2. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro 

disporá do prazo de três (3) dias uteis para a apresentação das razões do recurso, devendo ser 

lançado na plataforma do www.licitardigital.com.br, que será disponibilizado a todos os 

participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual 

número de dias. 

7.3.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro no licitante vencedor. 

7.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

7.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

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

os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

7.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante 

que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que 

a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

8 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA: 

8.1.  Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

8.2. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razão 

das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante declaração 

expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como 

condição necessária para adjudicação do objeto. 

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

está sujeito à desclassificação do item proposto. 
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10 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

10.1. Para fins de habilitação e posteriormente ter o item adjudicado e homologado, a licitante 

vencedora deverá apresentar, os documentos abaixo discriminados: 

10.2. Os documentos deverão ser anexados através da plataforma www.licitardigital.com.br. 

10.3. Os documentos extraídos de sistema informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração.   

 

10.1.1 - DA HABILITAÇÃO FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante; 

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, 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.” 

 

10.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 

b) Ato constitutivo, estatuto, contrato social e alterações em vigor ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou; 

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; 

 

10.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

a. Certidão Negativa de Falência e Concordata da empresa expedida pelo distribuído da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de no 

máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a realização da sessão pública do Pregão; OU 

b. A empresa licitante, submetida a processo de recuperação judicial, deverá comprovar sua 

capacidade econômico-financeira para assumir o contrato e, neste aspecto, apresentar certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique encontrar-se apta, econômica e 

financeiramente, para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n. º 8.666/93. 

 

10.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a. Certificado do DENATRAN; 
b. Certificado de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 
c. Certificado de Credenciamento do Inmetro ou da empresa credenciada que fará a inspeção; 
d. Atestado de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica, que comprove a realização de 
serviços semelhantes ao do objeto desta licitação. 
 

 

10.1.4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a. Termo de Garantia (modelo do anexo II. 

http://www.licitardigital.com.br/


 

 

 

 

 

 
 

                             

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não 

houver recurso. 

11.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando 

houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

12. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 

12.1. O veículo deverá ser entregue em 10 (dez) dias úteis mediante a ordem de serviço solicitada 

pela Secretaria Municipal de Governo, Esportes e Ordem Pública após o recebimento da Nota de 

Empenho ou assinatura do instrumento de contrato. 

12.2. A empresa que vencer o certame para adaptação do veículo terá 30 (trinta) dias úteis mediante 

a ordem de serviço solicitada pela Secretaria Municipal de Governo, Esportes e Ordem Pública após 

o recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do instrumento de contrato para entrega do 

mesmo, após o recebimento pela concessionária. 

12.3. Os veículos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deverão ser entregues dentro do prazo 

estipulado. Não podendo ser superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

12.3. Os bens deverão ser entregues no Centro de Distribuição da Prefeitura de Santa Bárbara, na 

Rua Cristiane Geo Maia, 95, Centro, no horário de 07 às 16horas. 

12.4. Os veículos deverão ser entregues emplacados: 

Com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os 

Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, 

tributos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que incidem ou venham a incidir no preço 

proposto.  

12.5. Os Colaboradores da empresa deverão se apresentar devidamente uniformizados, com 

crachá e documento de identificação válido em território nacional. 

 

13. DO PAGAMENTO 

a. O pagamento será efetuado até 30 dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da 

nota fiscal devidamente aceita e atestada pela Secretaria Municipal de Governo, Esportes e Ordem 

Pública. 

a.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do contrato. 

a.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 

apresentarem incorreções serão devolvidos para o promitente fornecedor e o prazo para o 

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados 

válidos pelo promitente comprador. 

a.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos do promitente fornecedor, sob 

pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação do promitente 

fornecedor. 

b. Para que os pagamentos possam ser efetuados, o promitente fornecedor deverá apresentar, 

junto a nota fiscal de produtos, a seguinte documentação:  

I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista; 

c. Sobre o valor devido ao promitente fornecedor, a Administração efetuará as retenções tributárias 

cabíveis.  



 

 

 

 

 

 
 

d. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação 

municipal aplicável. 

 

14. DA VALIDADE DO CONTRATO 

14.1. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, após a emissão da 
respectiva Ordem de Serviço. 

 

15. DAS SANSÕES 

15.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes 

do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei 

10520/02 ao contratado, nos termos do Decreto Municipal n. º 3546/2018. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Santa Bárbara - MG revogá-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara MG poderá, ainda, prorrogar, 

a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

16.2. O proponente e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicara a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou 

do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis 

16.3. E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

16.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importara no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

16.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação 

16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

no Diário Oficial do Estado. 

16.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

16.9. A participação do proponente nesta Licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

16.10. Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução desta ata de registro de preços. 

16.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

16.12. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

documentação o endereço e os números de telefone e e-mail. 



 

 

 

 

 

 
 

16.13. A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que 

delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao 

beneficiário do registro, em igualdade de condições. 

16.14.  A Licitante, compromete-se a manter durante a vigência da presente Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a sua habilitação 

16.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

17. DA RELAÇÃO DE ANEXOS 

17.1 – São anexos deste edital:  

Anexo I - Termo de referência; 

Anexo II 

Anexo III 

- 

- 

Termo de garantia 

Modelo do Veículo Policia Militar 

Anexo IV - Modelo da proposta comercial 

 

 

 

Santa Bárbara, 30 de novembro de 2020 

 

 

 

             Márcia Izabel de Souza Costa                                   Davi Soares de Oliveira 

Secretária Municipal De Administração Pública             Procuradoria Geral do Município  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a aquisição 

de 01 (um) veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, câmbio automático, com adaptação, zero 

quilometro, ano de fabricação a partir de 2020/2021, 04 portas, para 05 passageiros, de fabricação 

nacional, 02 veículos de transporte adaptado como AMBULÂNCIA de acordo com as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde. Os veículos deverão ser dotados de todos os equipamentos 

exigidos pelo Código Nacional de Trânsito e conforme as características, condições, obrigações e 

requisitos técnicos contidos neste Termo de Referência.  

 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA 

Item Cód Und.Med Qtd Descrição 

1 27637 Und 1 

ADAP VEICULO CAMINHONETE 4X4 
Adaptacao do Veiculo Tipo caminhonete Pick-Up 4x4 
Sinalizador Visual, com diversos tipos de iluminacao: rotativa, fixa, intermi-
tente, estroboscopica e a mais avancada tecnologia em LED, com moder-
nos designs; 
Sinalizador Acustico eletronico, com amplificador digital, podendo ter ate 
100w de potencia e 06 tipos de tons; 
Caracterizacao Visual externa, (adesivo e/ou pintura em quatro cores) de 
acordo com o padrao do orgao solicitante; 
Radio de comunicacao (transceptores moveis e portateis); 
Revestimento dos bancos reforcados e lavavel; 
Revestimento do piso reforcado, lavavel e removivel; 
Farol portatil, com cabo de ate 10m; 
Para-choque de impulsao dianteiro com base para guincho e protetor de 
farois, e protetor de para-choque traseiro. 
Compartilhamento traseiro/carroceria com capota de fibra adaptada para o 
transporte de detidos. 

2 17835 Und 1 

VEICULO TIPO CAMINHONETE 
veiculo Tipo caminhonete Pick-Up 4x4 cambio manual 
Na cor branca, zero km, cabine dupla que comporte no minimo 05 (cinco) 
passageiros (incluindo motorista) com 04 (quatro) portas, ultimo modelo e 
ano de fabricacao, com motorizacao minima de 2.8; tracao 4x4; direcao hi-
draulica; cambio manual de 05 (cinco) ou 06 (seis) marchas; combustivel 
diesel; potencia minima de 200 ou superior; airbag duplo; freios abs nas 
quatro rodas, pneus Minimo 245/70 R-16, ar condicionado, volante com re-
gulagem de altura; desembacador traseiro; vidros eletricos dianteiros e tra-
seiros,travas eletricas, pelicula em todos os vidros (conforme legislacao 
em vigor), aparelho de som com radio am/fm e entrada usb, farois de ne-
blina, protetor de carter, tapetes de borracha interior; e demais acessrios e 
itens da versao oferecida. garantia minima de 12 (doze) meses. 
Assistencia tecnica em todo o Estado de Minas Gerais. 



 

 

 

 

 

 
 

3 23860 Und 2 

VEICULO PARA AMBULANCIA 
Veiculo de Transporte Sanitario Tipo Furgao, adaptado como Ambulancia 
tipo B, para simples remocao. 
Veiculo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de 
vida conhecido e ao atendimento pre-hospitalar de pacientes com risco de 
vida desconhecido, nao classificado com potencial de necessitar de inter-
vencao medica no local e/ou durante transporte ate o servico de destino. 
Caracteristicas: 
- Veiculo: 0 KM; 
- Cor: Branca; 
- Ano Modelo: 2020; 
- Combustvel: Diesel. 
Dimensoes: 
- Comprimento total minimo: 5.910 mm; 
- Distancia entre eixos minima: 3665 mm; 
- Tanque de combustivel minimo: 70 L; 
- Capacidade de carga util maxima: mnimo 1.100 kg. 
Potencia: 
- Potencia Minima de 130 CV; 
- Motor 04 cilindros em linha; 
- Torque maximo: no minimo 31 Kgfm; 
- Cambio Manual no Mnimo de 07 (seis) marchas, 
sendo 06 (cinco) a frente e 01 (uma) a re. 
Outras Caractersticas: - Porta lateral deslizante; 
- Direao Hidraulica; 
- Sistema de Freios ABS; 
- Farois de Neblina; 
- Ar-Condicionado original de fabrica; 
- Radio CD MP3 com entrada USB e Bluetooth; 
- Vidros e Travas Eletricos. 
Adaptacao: 
Parte Interna: 
- Isolamento termico e acustico; 
- Insulfilm nos vidros na parte frontal. 
- Revestimento interno em fibra material lavavel; 
- Revestimento do assoalho em material vinilico; 
- Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido 
em manta vinlica, conforme legislacao; 
- Janela comunicacao; 
- Janela lateral com vidros deslizantes com pelicula opaca; 
- Vidros padrao ambulancia nas portas traseiras; 
- Banco para profissional da saude, em estrutura de aco, com cinto de se-
guranca (giratorio); 
- Banco bau confeccionado em compensado naval revestido em material 
impermeavel, com cinto de segurana para 03 acompanhantes, com as-
sento, encosto e apoio de cabeca estofados em cor neutra; 
- 01 suporte para soro e plasma; 
- 02 suportes para oxigenio; 
- 02 suportes para pranchas de polipropileno; 
- Regua tripla completa com fluxometro; 
- Manometro e aspirador Venturi; 
- Pega-mao em perfil de aluminio fixado no teto; 
- Armario suspenso, em compensado naval revestido em formica, com lo-
cal para medicamentos de primeiros socorros e portas corredicas;  



 

 

 

 

 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 

Justificativa da Modalidade 

Segundo a melhor doutrina, a licitação é a regra das contratações públicas e se dá sempre que é 

possível a competição entre os fornecedores disponíveis. Caso contrário, o administrador está 

vinculado a realizar a contratação direta por inexigibilidade.  

No presente caso, a licitação é a opção mais indicada, tendo em conta que o objeto que será licitado 

não se enquadra em uma das hipóteses do art. 25, da Lei Federal de n.º 8.666/93, pois não se trata 

de exclusividade no fornecimento de bens ou serviços de natureza singular, haja vista  existirem 

várias empresas que fornecem o item descritos neste Termo de Referência. 

 

Justificativa da Aquisição 

Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a 

disseminação do novo coronavírus como uma pandemia mundial; 

 

Considerando que a doença provocada pelo novo Coronavírus é oficialmente conhecida como 

COVID-19, sigla em inglês para coronavírus disease 2019 (doença por coronavírus 2019, na 

tradução);  

 

Considerando que o COVID-2019 causa doença respiratória em quadro que pode variar de leve a 

moderado, semelhante a uma gripe, mas que alguns casos podem ser mais graves, como a 

ocorrência de síndrome respiratória aguda grave e complicações e, em casos extremos, pode levar 

a óbito; 

 

Considerando que a rede municipal de saúde deve implementar um plano de contingência a partir 

dos protocolos orientados pelo Ministério da Saúde e pela OMS, devendo estar preparada para 

receber os casos mais graves. 

 

Considerando o estabelecido na Lei Federal n.º 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019, notadamente no tocante ao art. 4°-G, in verbis:  

 

Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 

aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata 

esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. 

 

Considerando que a emergência pode ser caracterizada como aquela situação decorrente de fatos 

imprevisíveis que exigem imediata providência sob pena de potenciais prejuízos para o cidadão 

(como, por exemplo, falta de medicamentos na rede pública); e que a calamidade pública seriam os 

fatos provocados por desastres naturais que causam grandes prejuízos à região afetada (como no 

caso das epidemias); 

 

Considerando o Decreto Municipal n.º 4307/2020, que declara situação de Emergência em Saúde 

Pública no Município em virtude de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus (COVID-

19), causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2, complementando pelo Decreto 

Municipal n.º 4313/2020 e este alterado pelo Decreto Municipal n.º 4314/2020; 

 



 

 

 

 

 

 
 

Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n.º 8, de 19 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas emergenciais a serem adotadas pelo Estado e municípios enquanto 

durar a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado. 

 

As ambulâncias a serem adquiridas, são imprescindíveis à administração pública, devido ao 

aumento da demanda dos usuários do SUS, buscando viabilizar a universalização do atendimento 

conforme preconizado pela Constituição Federal de 1.988, garantindo o translado dos usuários 

atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados 

das unidades de saúde até Hospitais e clínicas dentro e fora do Município.  

 

Neste sentido, solicita-se a abertura de processo licitatório para aquisição de Veículo de Transporte 

Sanitário Tipo Furgão, adaptado como Ambulância tipo B, objeto que constitui a presente solicitação 

e justificativa, de forma emergencial, para o enfrentamento da pandemia de Coronavírus, conforme 

descrito neste termo de referência. 

 

Destarte, relata-se que a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde na aquisição dos itens 

descritos é imprescindível, decorrente do aumento da demanda de pacientes usuários do Sistema 

Único de Saúde no período de Emergência em Saúde Pública, proporcionando um maior acesso 

aos serviços de saúde do Município, com humanização e buscando melhorar a qualidade dos 

serviços oferecidos à população do município 

 

4. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1. O veículo deverá ser entregue em 10 (dez) dias úteis mediante a ordem de serviço solicitada 

pela Secretaria Municipal de Governo, Esportes e Ordem Pública após o recebimento da Nota de 

Empenho ou assinatura do instrumento de contrato. 

4.2. A empresa que vencer o certame para adaptação do veículo terá 30 (trinta) dias úteis mediante 

a ordem de serviço solicitada pela Secretaria Municipal de Governo, Esportes e Ordem Pública após 

o recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do instrumento de contrato para entrega do 

mesmo, após o recebimento pela concessionária. 

4.3. Os veículos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deverão ser entregues dentro do prazo 

estipulado. Não podendo ser superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

4.4. Os bens deverão ser entregues no Centro de Distribuição da Prefeitura de Santa Bárbara, na 

Rua Cristiane Geo Maia, 95, Centro, no horário de 07 às 16horas. 

4.5. Os veículos deverão ser entregues emplacados: 

Com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os 

Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, 

tributos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que incidem ou venham a incidir no preço 

proposto.  

4.6. Os Colaboradores da empresa deverão se apresentar devidamente uniformizados, com crachá 

e documento de identificação válido em território nacional. 

 

5.1. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1. Os Veículos serão recebidos pelo fiscal de contrato após a verificação dos seguintes itens:  

5.2. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

3especificações constantes do Edital, da proposta e do projeto de adequação. 



 

 

 

 

 

 
 

5.3. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital, da proposta e do projeto, e sua consequente aceitação, que se dará até 90 (noventa) dias 

do recebimento provisório. 

5.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.5. Os veículos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações contidas neste Termo de Referência e na proposta. 

5.6.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato. 

5.7. Para fins de realização de inspeções visual e manual previsto nesta norma, deverão ser 

apresentadas as unidades adquiridas, que no ato do recebimento, serão inspecionadas em sua 

totalidade. 

5.8. Inspeção Visual e Manual - Tolerâncias e Permissões: Serão considerados defeitos críticos 

todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de forma direta ou indireta alterar as 

características normais dos veículos ou inviabilizar o seu uso nas atividades. 5.9. A ocorrência de 

um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para solução da irregularidade 

ou substituição do veículo. 

5.10. Itens de verificação: No recebimento dos veículos será realizada uma inspeção visual e 

manual, para verificação dos seguintes defeitos críticos:  

- Existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo;  

Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas ou 

quebras;  

- Funcionamento anormal de qualquer lâmpada; 

- Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e etiquetas 

no veículo; 

- Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos; 

- Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante; 

- Nível de óleo da direção hidráulica fora do estabelecido pelo fabricante; 

- Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de pára-brisa fora do estabelecido pelo 

fabricante; 

- Nível do fluido de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante; 

- Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, triângulo 

de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio); 

- Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos encostos 

de cabeça nos bancos; 

- Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e se não estão 

danificados; 

- Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e puxadores 

das portas; 

- Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar); 

- Funcionamento anormal do motor do veículo; 

- Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira; 

- Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores; 

- Ausência ou má fixação dos limitadores de portas; 

- Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores; 



 

 

 

 

 

 
 

- Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou que 

resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para ao fim a que 

se destina. 

 

5.2. PROJETO 

5.2.1. Poderá ser exigido da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar que apresente 

o projeto com as adequações dos veículos, inclusive com as dimensões após as modificações 

exigidas neste edital, para a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de 

Referência, especialmente dos detalhes referentes às condições de transporte dos usuários no 

veículo. 

5.2.2. Os projetos deverão ser entregues, em conformidade com a legislação pertinente, na sede 

do Centro de Distribuição - CEOP, situado na Rua Cristiane Geo Maia, n° 95, Centro no horário das 

07 horas às 11 horas e de 13 horas às 16 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriado, tendo 

como responsável pelo recebimento o(s) Fiscal(is) do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis após a solicitação do(a) pregoeiro(a). 

5.2.3.O projeto deverá estar devidamente identificado com o nome do licitante, número do Pregão, 

número do lote ou item. 

5.2.4. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver projeto rejeitado ou que não for entregue 

no prazo estabelecido, mediante Parecer Técnico de análise expedido pelo Fiscal do Contrato. 

5.2.5. Em caso de desclassificação da proposta vencedora será solicitado o projeto do segundo 

colocado e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação, respondendo o fornecedor 

pelas informações prestadas, nos termos da legislação federal combinada com o Decreto municipal 

nº 3546/2018. 

5.2.6. O responsável pela análise dos projetos será o Fiscal do Contrato, com o apoio de outro 

servidor da Administração que o mesmo achar necessário.  

5.2.7. O projeto deverá ser apresentado acompanhado de laudo de conformidade que comprove 

conter as características especificadas no Edital. A não apresentação implicará na desclassificação 

da proposta licitante. 

5.2.8. Os Custos de entrega serão de responsabilidade do licitante. 

5.2.9. Qualquer manifestação do licitante, durante a etapa de avaliação do Projeto deverá ser 

dirigida ao pregoeiro, por escrito. 

 

6. PROCEDIMENTO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como responsáveis: 

 

6.1.1. GESTOR DO CONTRATO: 

Nome: Márcia Izabel de Souza Costa 

Cargo: Secretária Municipal de Administração Pública 

E-mail: adm.fazenda@santabarbara.mg.gov.br 

Telefone: 31 3832-1500 

 

6.1.2. FISCAIS DO CONTRATO:  

Nome: José dos Santos Dias 

Cargo: Secretário de Governo, Esportes e Ordem Pública 

E-mail: governo@santabarbara.mg.gov.br 

Telefone: 31 3832-1240 
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Nome: Célio Justino Dias 

Cargo: Coordenador de Processos e Serviços 

E-mail: frotas@santabarbara.mg.gov.br 

Telefone: 31 3832-4389 

 

Nome: Carlos Henrique Arcanjo do Couto  

Cargo: Gerente de Divisão  

E-mail:trasnportessb@gmail.com  

Telefone: 3832-1700 / 3832-1645 / 3832-1730 

 

Nome: Lourdesmar Oliveira Guimarães 

Cargo: Motorista  

E-mail:  trasnportessb@gmail.com  

Telefone: 3832-1700 / 3832-1645 / 3832-1730 

 

nome: Gervandro Domingos Ribeiro  

Cargo: Técnico de Enfermagem 

E-mail: trasnportessb@gmail.com 

Telefone: 3832-1700 / 3832-1645 / 3832-1730 

 

6.2. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com 

atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, 

verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, 

acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da 

renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-

financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.  

6.3. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, 

devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto 

respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o 

relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

do contrato, etc.  

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

6.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO 

7.1. Conforme item 10 do edital. 

 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 Obrigações da contratada:  
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8.1.1. Fornecer os serviços licitados de acordo com o edital e conforme apresentado na proposta, 

contados da data do recebimento da ordem de fornecimento e acompanhado da respectiva nota 

fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 

prazo de manutenção e garantia; 

8.1.2. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal 

de sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 

legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente contrato. 

8.1.3. Assumirá inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante 

ou a terceiros.  

8.1.4. O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.  

8.1.5. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos funcionários e do objeto a ser entregue:  

8.1.6. Oferecer garantia mínima aos servidores a serem transportados descritos na cláusula 

segunda. 

8.1.7. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo 

rigorosamente as especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta 

comercial.  

8.1.8. Fornecer o veículo zero quilômetro, emplacado, com duas chaves e Certificado para a 

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara / MG, CPNJ: 19.391.945/0001-00, registrado no DETRAN da 

cidade de entrega e com o manual do proprietário, com uma versão em português, e da relação da 

rede de assistência técnica autorizada para manutenção e garantia.  

8.1.9. Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência 

da garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a da Prefeitura 

Municipal de Santa Bárbara / MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  

8.1.10. Substituir, em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, o veículo que apresentar defeitos 

sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as ocorrências 

técnicas corretivas tenham sido realizadas nas concessionárias do fabricante, durante a vigência 

da garantia.  

8.1.11. Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais ou 

superiores as utilizadas na fabricação do veículo, durante a vigência da garantia. 

8.1.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 

12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, de 1990); 

8.1.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

licitação; 

8.1.14. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

8.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.16. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

8.1.17. O veículo deverá ser entregue já emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Santa 

Bárbara/MG, CPNJ: 19.391.945/0001-00, no local conforme item 4, subitem 4.4 devidamente 

registrado no DETRAN da cidade de entrega.  

8.1.18. Qualquer despesa com o emplacamento dos veículos será responsabilidade da Contratada. 



 

 

 

 

 

 
 

8.1.19 Fornecer o certificado do registro do veiculo CRV e do certificado de registro e licenciamento 
de veiculo CRLV, alterados que conterá a observação especifica para a adaptação realizada; 
8.1.20 Fornecer o certificado de segurança do veicular aprovado pelo Inmetro (CSV); 
 

8.2 Obrigações da contratante:  

8.2.1. Receber o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

8.2.2. Efetuar o pagamento até o 30º (trigésimo) dia útil seguinte ao recebimento definitivo da nota 

fiscal do fornecimento na forma do contrato e do edital.  

8.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos;  

8.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.2.5. Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;  

8.2.6. Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no inciso I do art. 79 

da Lei 8.666/93.  

8.2.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  

8.2.8. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a ser 

celebrado. 

8.2.9. Será designado servidor do Setor de Transporte e oficina deste Município, para promover o 

acompanhamento da entrega do veículo, com fins de conferir no que for necessário às condições 

previstas neste Termo.  

8.2.10. Rejeitar o bem que não atenda aos requisitos constantes das especificações do Termo de 

Referência 

8.2.11. Aplicar as penalidades, quando cabível. 

 

8.3. DA GARANTIA DO PRODUTO 

8.3.1. A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima estabelecida nas 

especificações técnicas de cada produto constante deste Termo de Referência, ou, pelo prazo 

fornecido pelo fabricante, se superior, conforme modelo Termo de Garantia anexo a este Termo de 

Referência.  

8.3.2. O início do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo dos produtos.  

8.3.3. As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes: 

A) Os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários; 

B) A movimentação do produto entre unidades da Contratante efetuado com recursos próprios NÃO 

exclui a garantia. 

8.3.4. É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas. 

8.3.5. Aplicam-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as cláusulas estabelecidas no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.070 de 11 de setembro de 1990. 

8.3.6. A Contratada será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garantia, e 

sem ônus para a Contratante, a substituição dos produtos objetos deste Termo de Referência, 

quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou divergência em relação às especificações 

exigidas. 

8.3.7. A substituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 20 dias úteis, 

contados da comunicação realizada pela Contratante., 

 



 

 

 

 

 

 
 

8.4. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.4.1. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva, de 

acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, cujo prazo não poderá ser 

inferior a 3 (três) anos, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condições de uso, 

conforme disposição a seguir: 

8.4.2. Na ocorrência de defeitos que inviabilizem a utilização total ou parcial dos produtos, durante 

o período de garantia e assistência técnica, a Contratada será notificada pelo fiscal do contrato para 

solução dos problemas apresentados; 

8.4.3. A retirada e a devolução serão no Centro de Distribuição da Prefeitura de Santa Bárbara, na 

Rua Cristiane Geo Maia, 95, Centro, no horário de 7 às 16horas. 

8.4.4. A retirada e a devolução serão providenciadas pela Contratada, mediante notificação 

formalizada pelo fiscal do contrato. 

8.4.5. Uma vez disponibilizados os produtos para prestação do serviço de garantia e assistência 

técnica, a Contratada terá o prazo de 20 dias úteis para correção dos defeitos apresentados, cujo 

lapso temporal começará a contar a partir da abertura do chamado. 

8.4.6. A correspondência eletrônica (e-mail) também será considerada instrumento para 

cumprimento das rotinas de abertura de chamado previstas nesta cláusula. 

8.4.7. Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de 

Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/1990. 

8.4.8. Entende-se por manutenção corretiva, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação 

apresentados nos equipamentos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e 

correções necessárias.  

 

9. SANÇÕES APLICÁVEIS 

9.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes 

do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei 

10520/02 ao contratado, nos termos do Decreto Municipal n.º 3546/18.  

 

10. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

10.1. TIPO DE LICITAÇÃO 

Menor preço por item; 

 

11. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado até 30 dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da 

nota fiscal devidamente aceita e atestada pela Secretaria Municipal de Governo, Esportes e Ordem 

Pública. 

11.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do contrato. 

11.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 

apresentarem incorreções serão devolvidos para o promitente fornecedor e o prazo para o 

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados 

válidos pelo promitente comprador. 

11.1.3. Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos do promitente fornecedor, sob 

pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação do promitente 

fornecedor. 

11.2. Para que os pagamentos possam ser efetuados, o promitente fornecedor deverá apresentar, 

junto a nota fiscal de produtos, a seguinte documentação:  

I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista; 



 

 

 

 

 

 
 

11.3. Sobre o valor devido ao promitente fornecedor, a Administração efetuará as retenções 

tributárias cabíveis.  

11.4. Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 

legislação municipal aplicável. 

 

12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. Após assinatura do contrato, o prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias até que seja feita 

a entrega do objeto. 

 

13. DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO 

13.1. Os Veículos deverão ser entregues já emplacados em nome da Prefeitura Municipal de Santa 

Bárbara/MG, CNPJ: 19.391.945/0001-00, no local conforme item 4, devidamente registrados no 

DETRAN de cada cidade de entrega.  

13.2. Qualquer despesa com o emplacamento dos veículos será responsabilidade da Contratada. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

02 04 04 04 122 0055 1079 4490 52 Ficha 89  

02 10 01 10 302 0059 1090 4490 52 Ficha 847  

 

15. PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS 

15.1. Os preços máximos que a administração se propõe a pagar pela presente licitação serão os 
seguintes: 

 

Item Cód 
Und. 
Med 

Qtd Descrição 
 Valor  
Unit.  

 Valor Total  

1 27637 Und 1 

ADAP VEICULO CAMINHONETE 4X4 
Adaptacao do Veiculo Tipo caminhonete Pick-Up 
4x4 
Sinalizador Visual, com diversos tipos de ilumina-
cao: rotativa, fixa, intermitente, estroboscopica e a 
mais avancada tecnologia em LED, com moder-
nos designs; 
Sinalizador Acustico eletronico, com amplificador 
digital, podendo ter ate 100w de potencia e 06 ti-
pos de tons; 
Caracterizacao Visual externa, (adesivo e/ou pin-
tura em quatro cores) de acordo com o padrao do 
orgao solicitante; 
Radio de comunicacao (transceptores moveis e 
portateis); 
Revestimento dos bancos reforcados e lavavel; 
Revestimento do piso reforcado, lavavel e removi-
vel; 
Farol portatil, com cabo de ate 10m; 
Para-choque de impulsao dianteiro com base para 
guincho e protetor de farois, e protetor de para-
choque traseiro. 
Compartilhamento traseiro/carroceria com capota 
de fibra adaptada para o transporte de detidos. 

 R$   
47.746,25  

 R$        
47.746,25  



 

 

 

 

 

 
 

2 17835 Und 1 

VEICULO TIPO CAMINHONETE 
veiculo Tipo caminhonete Pick-Up 4x4 cambio 
manual 
Na cor branca, zero km, cabine dupla que com-
porte no minimo 05 (cinco) passageiros (incluindo 
motorista) com 04 (quatro) portas, ultimo modelo 
e ano de fabricacao, com motorizacao minima de 
2.8; tracao 4x4; direcao hidraulica; cambio manual 
de 05 (cinco) ou 06 (seis) marchas; combustivel 
diesel; potencia minima de 200 ou superior; airbag 
duplo; freios abs nas quatro rodas, pneus Minimo 
245/70 R-16, ar condicionado, volante com regu-
lagem de altura; desembacador traseiro; vidros 
eletricos dianteiros e traseiros,travas eletricas, pe-
licula em todos os vidros (conforme legislacao em 
vigor), aparelho de som com radio am/fm e en-
trada usb, farois de neblina, protetor de carter, ta-
petes de borracha interior; e demais acessrios e 
itens da versao oferecida. garantia minima de 12 
(doze) meses. 
Assistencia tecnica em todo o Estado de Minas 
Gerais. 

 R$ 
173.247,50  

 R$       
173.247,50  

3 23860 Und 2 

VEICULO PARA AMBULANCIA 
Veiculo de Transporte Sanitario Tipo Furgao, 
adaptado como Ambulancia tipo B, para simples 
remocao. 
Veiculo destinado ao transporte inter-hospitalar de 
pacientes com risco de vida conhecido e ao aten-
dimento pre-hospitalar de pacientes com risco de 
vida desconhecido, nao classificado com potencial 
de necessitar de intervencao medica no local e/ou 
durante transporte ate o servico de destino. 
Caracteristicas: 
- Veiculo: 0 KM; 
- Cor: Branca; 
- Ano Modelo: 2020; 
- Combustvel: Diesel. 
Dimensoes: 
- Comprimento total minimo: 5.910 mm; 
- Distancia entre eixos minima: 3665 mm; 
- Tanque de combustivel minimo: 70 L; 
- Capacidade de carga util maxima: mnimo 1.100 
kg. 
Potencia: 
- Potencia Minima de 130 CV; 
- Motor 04 cilindros em linha; 
- Torque maximo: no minimo 31 Kgfm; 

 R$ 
210.021,94  

 R$       
420.043,88  



 

 

 

 

 

 
 

- Cambio Manual no Mnimo de 07 (seis) marchas, 
sendo 06 (cinco) a frente e 01 (uma) a re. 
Outras Caractersticas: - Porta lateral deslizante; 
- Direao Hidraulica; 
- Sistema de Freios ABS; 
- Farois de Neblina; 
- Ar-Condicionado original de fabrica; 
- Radio CD MP3 com entrada USB e Bluetooth; 
- Vidros e Travas Eletricos. 
Adaptacao: 
Parte Interna: 
- Isolamento termico e acustico; 
- Insulfilm nos vidros na parte frontal. 
- Revestimento interno em fibra material lavavel; 
- Revestimento do assoalho em material vinilico; 
- Piso nivelado em compensado naval de 10mm 
de espessura e revestido em manta vinlica, con-
forme legislacao; 
- Janela comunicacao; 
- Janela lateral com vidros deslizantes com peli-
cula opaca; 
- Vidros padrao ambulancia nas portas traseiras; 
- Banco para profissional da saude, em estrutura 
de aco, com cinto de seguranca (giratorio); 
- Banco bau confeccionado em compensado na-
val revestido em material impermeavel, com cinto 
de segurana para 03 acompanhantes, com as-
sento, encosto e apoio de cabeca estofados em 
cor neutra; 
- 01 suporte para soro e plasma; 
- 02 suportes para oxigenio; 
- 02 suportes para pranchas de polipropileno; 
- Regua tripla completa com fluxometro; 
- Manometro e aspirador Venturi; 
- Pega-mao em perfil de aluminio fixado no teto; 
- Armario suspenso, em compensado naval reves-
tido em formica, com local para medicamentos de 
primeiros socorros e portas corredicas;  

 
 
  
Valor total: R$ 641.037,63 (seiscentos e quarenta e um mil trinta e sete reais e sessenta e três 
centavos). 
 
 
 
 

Santa Bárbara, 30 de novembro de 2020 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II 

 

 

TERMO DE GARANTIA (em papel timbrado da empresa) 

DECLARO para os devidos fins, que o prazo de garantia para o produto ofertado no Pregão .../2020, 

é o descrito no quadro abaixo, segundo as seguintes condições:  

1. Todos os produtos fornecidos são novos e originais, não sendo, portanto, reformados, 

reaproveitados, ou fabricados por qualquer processo semelhante.  

2. Responsabilizamo-nos por qualquer troca, reparo, transporte, taxas, serviços ou quaisquer outros 

custos decorrentes da substituição de qualquer dos produtos ofertados para conserto em oficina 

própria ou credenciada, ou ainda, por qualquer outro motivo ligado à utilização desta garantia.  

3. O prazo de garantia do produto ofertado terá início da data da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo.  

PRAZO DE GARANTIA DO(S) PRODUTO(S) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  
PRAZO DE GARANTIA 

   

 

 

Local/data da assinatura/nome legível/CPF do responsável 

RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: 

Endereço:  

Telefone:  

CNPJ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO III – VEICULO POLÍCIA MILITAR 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO IV - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

REF.: Pregão Eletrônico n° .../2020 – Processo n° .../2020 
Prezados Senhores, 
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto licitado e declaramos que: 
a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta 
e especificação detalhada do Termo de Referência, independentemente de transcrição; 
b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do 
objeto licitado. 
c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias; 
d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observadas as condições do edital. 
 

Item Cód 
Und. 
Med 

Qtd Descrição Marca 
 Valor  
Unit.  

 Valor  
Total  

1 27637 Und 1 

ADAP VEICULO CAMINHONETE 4X4 
Adaptacao do Veiculo Tipo caminhonete Pick-Up 4x4 
Sinalizador Visual, com diversos tipos de iluminacao: rotativa, 
fixa, intermitente, estroboscopica e a mais avancada tecnologia 
em LED, com modernos designs; 
Sinalizador Acustico eletronico, com amplificador digital, po-
dendo ter ate 100w de potencia e 06 tipos de tons; 
Caracterizacao Visual externa, (adesivo e/ou pintura em quatro 
cores) de acordo com o padrao do orgao solicitante; 
Radio de comunicacao (transceptores moveis e portateis); 
Revestimento dos bancos reforcados e lavavel; 
Revestimento do piso reforcado, lavavel e removivel; 
Farol portatil, com cabo de ate 10m; 
Para-choque de impulsao dianteiro com base para guincho e 
protetor de farois, e protetor de para-choque traseiro. 
Compartilhamento traseiro/carroceria com capota de fibra adap-
tada para o transporte de detidos.   

    

2 17835 Und 1 

VEICULO TIPO CAMINHONETE 
veiculo Tipo caminhonete Pick-Up 4x4 cambio manual 
Na cor branca, zero km, cabine dupla que comporte no minimo 
05 (cinco) passageiros (incluindo motorista) com 04 (quatro) por-
tas, ultimo modelo e ano de fabricacao, com motorizacao mi-
nima de 2.8; tracao 4x4; direcao hidraulica; cambio manual de 
05 (cinco) ou 06 (seis) marchas; combustivel diesel; potencia 
minima de 200 ou superior; airbag duplo; freios abs nas quatro 
rodas, pneus Minimo 245/70 R-16, ar condicionado, volante com 
regulagem de altura; desembacador traseiro; vidros eletricos di-
anteiros e traseiros,travas eletricas, pelicula em todos os vidros 
(conforme legislacao em vigor), aparelho de som com radio 
am/fm e entrada usb, farois de neblina, protetor de carter, tape-
tes de borracha interior; e demais acessrios e itens da versao 
oferecida. garantia minima de 12 (doze) meses. 
Assistencia tecnica em todo o Estado de Minas Gerais.   

    

3 23860 Und 2 

VEICULO PARA AMBULANCIA 
Veiculo de Transporte Sanitario Tipo Furgao, adaptado como 
Ambulancia tipo B, para simples remocao. 
Veiculo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes 
com risco de vida conhecido e ao atendimento pre-hospitalar de   

    



 

 

 

 

 

 
 

pacientes com risco de vida desconhecido, nao classificado com 
potencial de necessitar de intervencao medica no local e/ou du-
rante transporte ate o servico de destino. 
Caracteristicas: 
- Veiculo: 0 KM; 
- Cor: Branca; 
- Ano Modelo: 2020; 
- Combustvel: Diesel. 
Dimensoes: 
- Comprimento total minimo: 5.910 mm; 
- Distancia entre eixos minima: 3665 mm; 
- Tanque de combustivel minimo: 70 L; 
- Capacidade de carga util maxima: mnimo 1.100 kg. 
Potencia: 
- Potencia Minima de 130 CV; 
- Motor 04 cilindros em linha; 
- Torque maximo: no minimo 31 Kgfm; 
- Cambio Manual no Mnimo de 07 (seis) marchas, 
sendo 06 (cinco) a frente e 01 (uma) a re. 
Outras Caractersticas: - Porta lateral deslizante; 
- Direao Hidraulica; 
- Sistema de Freios ABS; 
- Farois de Neblina; 
- Ar-Condicionado original de fabrica; 
- Radio CD MP3 com entrada USB e Bluetooth; 
- Vidros e Travas Eletricos. 
Adaptacao: 
Parte Interna: 
- Isolamento termico e acustico; 
- Insulfilm nos vidros na parte frontal. 
- Revestimento interno em fibra material lavavel; 
- Revestimento do assoalho em material vinilico; 
- Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e 
revestido em manta vinlica, conforme legislacao; 
- Janela comunicacao; 
- Janela lateral com vidros deslizantes com pelicula opaca; 
- Vidros padrao ambulancia nas portas traseiras; 
- Banco para profissional da saude, em estrutura de aco, com 
cinto de seguranca (giratorio); 
- Banco bau confeccionado em compensado naval revestido em 
material impermeavel, com cinto de segurana para 03 acompa-
nhantes, com assento, encosto e apoio de cabeca estofados em 
cor neutra; 
- 01 suporte para soro e plasma; 
- 02 suportes para oxigenio; 
- 02 suportes para pranchas de polipropileno; 
- Regua tripla completa com fluxometro; 
- Manometro e aspirador Venturi; 
- Pega-mao em perfil de aluminio fixado no teto; 
- Armario suspenso, em compensado naval revestido em for-
mica, com local para medicamentos de primeiros socorros e por-
tas corredicas; 

 

 

 


