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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2281/2018 

 
1. PREÂMBULO 
 

A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa – Fumssar, sito na Rua Dr. Francisco 
Timm, 480 Bairro Centro de Santa Rosa-RS, através da Seção de Material e Patrimônio, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de veículos, conforme 
descrito neste Edital e seus anexos,  nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto 
Municipal nº 226/06, Lei Complementar nº 123 de 17/12/2006, Lei Complementar 147 de 07/08/2014, 
Decreto Federal nº 8.538 de 06/10/2015, Decreto Municipal nº 236, de 07/10/2015 e, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, com suas alterações posteriores, dentre 
outras cominações legais.   

 
Tipo de licitação: Menor preço  
Critério de julgamento: Menor preço por item  
  
Recebimento das propostas: Do dia 23/11/2018 até as 08horas do dia 05/12/2018.   
Abertura das propostas: Às 08horas do dia 05/11/2018 
Início da sessão de disputa por lances: Às 08h 30min do dia 05/12/2018.   
  
LOCAL: www.bll.org.br/ “Acesso Identificado no link - licitações” 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisições de veículos para compor a frota de veículos da 
FUMSSAR, de acordo com as especificações constante no Anexo II. 
2.2. O objeto desta licitação deverá também atender, obrigatoriamente, ao especificado nos anexos I 
e II que acompanham este edital.  
2.3. Para fins de julgamento das propostas, o valor máximo aceitável por unidade será aquele que 
está previsto no anexo I deste edital. 
 
3.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da rede mundial de 
computadores (INTERNET), mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em 
todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil (BLL).   
3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa - 
FUMSSAR, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil. (www.bll.org.br).   
3.3. Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
Sessão de Disputa de Preços.  
3.4. As informações sobre o processo licitatório poderão ser adquiridas na Seção de Material e 
Patrimônio, situada na Rua Dr. Francisco Timm, nº 480 – 2º andar, email: licitacao@fumssar.com.br, 
telefone (55) 3513-5150/5152, expediente ao público das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 
17h30min, de segunda a sexta-feira. O Edital encontra-se disponível para todos os interessados nos 
sites www.bll.org.br e www.fumssar.com.br em publicações legais = licitações = 2018 = Pregão 
Eletrônico.  
3.5. Conforme instituído pelo artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, na redação dada pela Lei 
Complementar 147/14, quando for constatado o empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte poderá apresentar nova proposta de preço inferior ao menor lance registrado, conforme item 
8.17 deste edital. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
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4.1. Poderão participar desta licitação, as empresas interessadas, do ramo de atividade pertinente 
ao objeto desta contratação e que atenda a todas as exigências, inclusive quanto à documentação 
constante deste Edital e seus Anexos, e: 

a) não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Município de Santa Rosa 
ou a Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa - Fumssar; 
b) não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação judicial ou extrajudicial; 
c) não tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
d) não tenham sócios que sejam servidores ou dirigentes da Fumssar de Santa Rosa, RS, nos 
termos do artigo 9°, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.2. Os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias 
associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, até horário fixado neste Edital para apresentação 
da proposta e início do pregão, telefone: (41) 3097-4600.   
4.3. Não poderão participar desta licitação empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua 
forma de constituição. 
 
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  
5.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições:  
a) Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio;   
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;   
c) A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;   
d) Desclassificar propostas indicando os motivos;   
e) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor 
preço;   
f) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;   
g) Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço;   
h) O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;   
i) Elaborar a ata da sessão com o auxílio do sistema eletrônico;   
j) O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à Autoridade Superior, 
visando a homologação e a contratação.   
  
6. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 
DO BRASIL  
6.1. A participação do licitante no Pregão Eletrônico se dará por meio de corretora contratada para 
representá-lo ou diretamente através da “BLL”, ocasião em que deverá manifestar em campo próprio 
do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital.  
6.1.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato a ser fornecido pela “BLL”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado 
na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
sistema de compras do site: www.bll.org.br.  
6.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa.   
6.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer Pregão 
Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil.   
6.4. 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, à Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil e à FUMSSAR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros.   
6.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.   
  
7. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO  
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7.1. O cadastramento da proposta junto ao sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A Licitante será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances.  
7.1.1. Na PROPOSTA, deverá obrigatoriamente ser informados em campo próprio as especificações, 
marcas, valores e validade da proposta.   
7.1.2. A não inserção do arquivo (PROPOSTA) no sistema eletrônico, contendo as especificações em 
conformidade com o disposto no Termo de Referência (Anexo II), MARCA do ITEM ofertado e seu 
VALOR, implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da Licitante, face à ausência de informações suficientes 
para classificação de sua proposta;  
7.1.3. A proposta não deverá conter nenhuma identificação da licitante proponente (tais como: nome, 
CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação;  
7.1.4. Serão desclassificadas as propostas que contenham mais de 04 (quatro) casas decimais em 
seus valores unitários.  
7.2. O objeto proposto deverá estar totalmente de acordo com as especificações contidas no Anexo II 
- Termo de Referência.  
7.3. A validade da proposta será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sessão pública, prazo este que ficará suspenso em caso de interposição de recursos, até a 
publicação do respectivo julgamento.  
7.4. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), além da 
apresentação da declaração constante no Anexo VII, deverá assinalar no ato do cadastramento da 
proposta, no campo apropriado no sistema do site www.bll.org.br, “DECLARO SER ME/EPP” 
existente na aba “verificação das propostas cadastradas”, para usufruir das prerrogativas conferidas 
pela Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2018, 
decaindo do direito deste benefício o proponente que não se declarar.  
  
8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES  
8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 
proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.   
8.2. A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
8.4. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que 
não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  
8.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
8.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.  
8.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.   
8.8. A licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que 
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.   
8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.   
8.10. O(a) Pregoeiro(a) poderá, a seu critério, autorizar a correção de lances com valores digitados 
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.   
8.11. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes.   
8.12. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando 
o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.   
8.13. 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 operadores 
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representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da 
reabertura da sessão.   
8.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem 
novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO).  
8.14.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil.   
8.15. Facultativamente, o(a) Pregoeiro(a) poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 
30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar 
o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido 
preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  
8.16. O sistema informará a proposta de menor preço (melhor proposta) imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor.  
8.17. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, será convocada, na ordem de classificação, a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para apresentar nova proposta de preço inferior ao 
menor lance registrado, no prazo de 05 (cinco) minutos, seguindo-se os procedimentos 
automatizados do site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil). Após o desempate, 
poderá o Pregoeiro negociar um melhor preço, caso não atingido o valor de referência definido pela 
administração pública.  
8.18. Caso não seja apresentado lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação.  
8.19.  Os documentos relativos à habilitação, solicitados no item 11 deste Edital, deverão ser 
enviados via e-mail (licitacao@fumssar.com.br) ao Pregoeiro, no prazo de até 02 (duas) horas após o 
término do Certame.  
8.20. Posteriormente, os mesmos documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia 
autenticada pela licitante vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, ao seguinte endereço:   
  
Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa - FUMSSAR 
Comissão de Licitações 
Endereço: Rua Dr. Francisco Timm, nº 480 – Centro  
CEP: 98780-803 Santa Rosa/RS  
  
8.21. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanecerá em fase de classificação/habilitação 
até o recebimento da Proposta Escrita e Documentos de Habilitação encaminhados pela empresa 
detentora da melhor oferta, dentro das condições dispostas nos itens 10 e 11.  
8.22. Será informado no chat o horário e a data exata em que haverá a continuidade dos trabalhos.  
8.23. Caso a empresa/licitante que ofertou o lance subsequente porventura tenha vencido algum item 
e enviado a documentação de habilitação para análise, e tenha sido desclassificada por ausência de 
documentos ou descumprimento do presente Edital, dar-se-á a Convocação da próxima 
empresa/licitante na ordem de classificação.  
8.24. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 
da proposta ou lance de menor preço.   
  
9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
9.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário por item.  
9.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/2006, serão observados 
os seguintes procedimentos:   
9.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 
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apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte em valor igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta de menor lance, será aplicado o seguinte:   
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada pelo sistema 
eletrônico, via “chat” de comunicação do Pregão Eletrônico para, no prazo de 05 (cinco) minutos após 
a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação 
em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do Pregão.   
b) No caso de empate de propostas apresentadas por Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, o sistema realizará um sorteio 
eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro será convocada para apresentar 
melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.   
c) Não sendo vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, na 
forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
9.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.1, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atendidos os 
requisitos de habilitação.  
9.4. O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação 
e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  
9.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 
a sua compatibilidade e a habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Ainda nesta etapa, o(a) Pregoeiro(a) 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.  
9.6. O sistema gerará ata circunstanciada da Sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes.   
  
10. ENVIO DA PROPOSTA ESCRITA PARA FORNECIMENTO  
10.1. A Empresa vencedora deverá enviar em até 05 (cinco) dias úteis, junto à documentação 
referente à habilitação e demais anexos, a Proposta de Preços Final, com os valores ofertados após 
a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, conforme Anexo I do Edital.  
10.1.1. O não cumprimento do disposto acima acarretará a desclassificação da proposta vencedora, 
passando-se assim, para a segunda colocada.  
10.2. A PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA deverá conter:  
a) Razão Social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e e-mail da empresa proponente.  
b) Especificação completa e marca do produto, totalmente em conformidade com a Proposta 
cadastrada no sistema eletrônico e com o Anexo II - Termo de Referência deste Edital.  
c) Os valores ofertados nos site, devendo estar inclusos todos os custos, despesas e impostos.  
d) Condição de pagamento: 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos.  
e) Prazo de entrega: conforme disposto no item 13 do Edital.  
f) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura das propostas virtuais.   
g) Local, data e assinatura do representante legal do proponente.   
10.3. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 
oferecer(em) o menor preço unitário por item.   
10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.   
10.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 
em vigor. 
10.6. Serão rejeitadas as propostas que:   
10.6.1. Contenham mais de 04 (quatro) casas decimais em seus valores unitários.   
10.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou ainda, se mostrem manifestamente inexequíveis.   
10.6.3. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 
perfeita identificação do produto licitado.   
10.6.4. Contenham itens sem especificação de marca ou com mais de uma marca.   
 
11. HABILITAÇÃO  
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11.1. A licitante vencedora deverá apresentar, imediatamente (em até duas horas) após o 
encerramento da disputa, os documentos  comprobatórios  de  habilitação, 
através  do e-mail: licitacao@fumssar.com.br.  

11.1.1. Posteriormente, tais documentos deverão ser encaminhados em vias originais ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, com prazo de validade compatível com a 
data de realização da licitação, diretamente para a Seção de Material e Patrimônio, situada na Rua 
Francisco Timm, nº 480 – Centro – Santa Rosa/RS – CEP 98780-803, aos cuidados do(a) 
Pregoeiro(a), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual.  
11.2. Habilitação Jurídica  
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades comerciais;  
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir.  
 
11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista  
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, pertinente e compatível 
com o objeto desta licitação;  
 
f) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
 
g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais 
(INSS) ou documento equivalente que comprove a regularidade;  
 
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa 
aos tributos relacionados com a prestação licitada ou documento equivalente;  
 
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa aos 
tributos municipais relacionados com a prestação licitada, com apresentação de Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeito de Negativa;  
 
j) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeito 
de Negativa, conforme determinações da Lei 12.440/2011.  
 
11.4. Qualificação Econômico-Financeira  
l) Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede da licitante, com data de 
expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta. No caso 
de empresas que estejam em recuperação judicial e extrajudicial, as mesmas deverão apresentar:  
l.1) Documentos que demonstrem seu Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente 
e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento 
de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos no Edital.  
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11.5. Qualificação técnica:  
m)  Laudo Técnico da maca de acordo com as especificações do Anexo I (para o item 1); 
 

11.6. Outras declarações:  

n) Declaração de assistência técnica da empresa responsável pela venda do veículo, durante a 
garantia, em um raio de até 300 km, caso contrário a mesma obrigar-se-á a prestar assistência 
técnica na sede da contratante, sem ônus para a mesma e agendamento no máximo em três dias.  

 

o) Declaração de garantia de no mínimo 12 meses da data da entrega do veículo, sem limite de 
quilometragem. 

 

p) Declaração subscrita pelo seu representante legal de que não incorre em qualquer das condições 
impeditivas, conforme modelo sugerido no anexo VI, especificando: 

p.1) que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

p.2) que não está impedida de contratar com a Administração Pública; 

p.3) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/93; 

p.4) que tem pleno conhecimento do objeto licitado e que concorda com a Ata de Registro de Preços 
e com as exigências constantes do edital; 

 

q) Declaração de que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo sugerido no anexo V.  

 

11.7. Observações:  

11.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas Certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas.  

11.7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, de acordo com o art. 43 parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações.  

11.7.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se a 
licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
11.7.4 Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa). 
 
12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
12.1. Em até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, qualquer cidadão 
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.   
12.1.1. Caberá à Autoridade Superior decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.   
12.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 
certame.   
12.2. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente.   
12.3. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a) 
poderá fazê-lo, desde que manifeste sua intenção, juntamente com registro da síntese das suas 
razões através do site da BLL, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os 
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente.   
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.   
12.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não apresentada a síntese das razões recursais pelo proponente.   
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12.6. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo, na forma da legislação 
vigente.  
12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.   
12.8. Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá ser encaminhada para 
a FUMSSAR, no endereço: Rua Francisco Timm, nº 480 – Centro – CEP 98.780-803, Seção de 
Material e Patrimônio/Licitações, devendo estar em papel timbrado com o nome da empresa, as 
razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. 
Junto com este documento original, deverá ser enviada também uma cópia por e-mail 
(licitacao@fumssar.com.br), para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso 
interposto e a decisão afeta a este.  
  
13. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO  
13.1. A Seção de Material e Patrimônio será o órgão responsável pelo controle e gerenciamento da 
contratação decorrente desta licitação, sendo a responsável pela convocação, quando necessário, 
dos interessados para a celebração das contratações decorrentes, mediante contrato ou ordem de 
compra, durante o período de vigência da Ata/contrato e nas condições estipuladas no edital. 
13.2. Os Veículos deverão ser entregues nas dependências da Seção de Serviços Auxiliares, sito na 
Rua Dr. Francisco Timm, n. 480, centro, até no máximo 30 dias a contar da data da apresentação da 
nota de empenho. 
13.3. As despesas de frete são por conta do fornecedor. 
13.4. A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o Veículo que vier a ser 
recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 
13.5. Os Veículos que serão entregues pelo fornecedor deverão ser da mesma marca indicada na 
proposta apresentada, sempre que houver, e deverão atender as especificações solicitadas, sob 
pena de não recebimento dos mesmos. 
13.6. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do Veículo obrigando-se 
a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta. 
Se for entregue em desacordo com as especificações descritas no edital, deverá ser substituído pelo 
respectivo fornecedor, às suas expensas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 
13.7. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Fundação 
Municipal de Saúde de Santa Rosa, encarregada de acompanhar a entrega do Veículo.  
13.8. A entrega realizada em desacordo com os itens anteriores poderá resultar na aplicação das 
sanções previstas no edital de licitação. 
13.9 A Licitante vencedora, ficará obrigada a prestar serviços de assistência técnica e todos os 
correlatos necessários para o perfeito funcionamento do veículo, durante o período de garantia, em 
um raio de até 300 km de distancia da FUMSSAR. 
13.10 A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) entregar o(s) veículo(s) emplacado(s) e emblemado(s) 
com o padrão de emblemas da Fumssar. 
13.11 Garantia de no mínimo 12 meses da data da entrega do veículo, sem limite de quilometragem. 
  
14. PAGAMENTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
14.1 Os pagamentos serão realizados no prazo de 30 (trinta) dias, após cada entrega, mediante 
emissão da Nota Fiscal pertinente, em nome da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa.  
14.2 O proponente vencedor deverá mencionar na nota fiscal o número da conta bancária da 
empresa, uma vez que o pagamento será efetuado através de crédito bancário.  
14.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir 
após a sua reapresentação.  
14.4 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativo à multa que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 
irregular execução contratual. 
14.5 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJ. 
14.6.A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número da nota de empenho e do pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento 
do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
14.7 Os recursos utilizados para a presente aquisição serão oriundos da seguinte dotação 
orçamentária:   
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16.002.0010.0122.0309.1081.3.4490.52 Equipamento e Material Permanente - Veículos. 
 
15. DA CONTRATAÇÃO: 
 
15.1. A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa convocará o adjudicatário para assinar o 
contrato no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, cujas obrigações decorrentes da execução do 
objeto desta licitação estão estabelecidas, conforme minuta que é parte integrante deste edital de 
licitação. 
15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 
seu transcurso for solicitado pelo adjudicatário, por escrito, desde que ocorrem motivos determinantes 
aceitos pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa. 
15.3. Convocação, na forma dos subitens 15.1 e 15.2, o adjudicatário que não comparecer no prazo e 
condições estabelecidas decairá do direito de contratação. 
15.4.  Na hipótese do subitem 15.3 a Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa convocará outro 
adjudicatário, observado a ordem de classificação nesta licitação e as mesmas condições pelo 
primeiro classificado. 
15.5. Para assinatura do Contrato a empresa deverá representar-se por: 
15.5.1. Sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e suas alterações, 
além de comunicação expressa da empresa que mencione qual o sócio assinará o Contrato. 
15.5.2. Procuração com poderes específicos. 
15.6.  A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais acréscimos ou 
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato. 
15.7.  As obrigações frente a esta licitação são decorrentes das condições estabelecidas neste edital, 
seus anexos, contrato a ser celebrado, na legislação vigente e na proposta da licitante vencedora. 
15.8. A contar da data de sua assinatura, o contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses. 
15.9. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua elaboração, alteração, execução, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições do Decreto Municipal n° 226/2006, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal n° 8.666/93 e da Lei Federal n° 10.520/02, pelas disposições deste edital e pelos preceitos do 
direito público. 
15.10. Serão partes integrantes do contrato as condições previstas neste edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
15.11. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela FUMSSAR a 
todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial, mediante simples aviso, 
observadas as disposições legais pertinentes, nos seguintes casos: 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) pedido de concordata, falência ou dissolução da contratada; 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas no contrato, sem prévio 
e expresso aviso à FUMSSAR; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 
e) aplicação de mais de duas advertências. 
15.12. A FUMSSAR poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido contrato por 
conveniência administrativa ou por interesse público, conforme previsto no art. 79 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
15.13. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e do 
artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
15.14. O contrato poderá ser alterado de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 
n° 8.666/93. 
15.15. A rescisão antecipada do contrato por culpa da licitante vencedora poderá resultar na 
aplicação de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato e na 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 
05 (cinco) anos; sem prejuízo da responsabilização da licitante pelos danos causados diretamente ao 
Município ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, a qual não será 
excluída ou reduzida pela fiscalização ou acompanhamento pela Secretaria competente.  
  
16. PENALIDADES 
  



 

 

 
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

 

 
Rua: Dr. Francisco Timm,  Nº 480 - Santa Rosa / RS                                  

   55 3512 9379  |  www.fumssar.com.br 

 

16.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante desta licitação ou na 
de fornecedor, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor total da 
proposta vencedora; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para assinar a Ata de Registro de Preços): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 
10% sobre o valor total da proposta vencedora; 

d) executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência e/ou multa de 0,5% sobre o valor total estimado da ordem de 
compra, a cada irregularidade praticada; 

e) entregar produtos sem condições de uso, de marca diferente daquela indicada na proposta 
apresentada, sempre que houver, ou em desacordo com as especificações solicitadas: multa de 0,5% 
sobre o valor estimado da ordem de compra; 

f) executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias: multa diária de 
0,5% sobre o valor total da ordem de compras; 

g) executar o fornecimento com atraso injustificado, além do prazo do item anterior e até o 
limite de 30 (trinta) dias, após o qual será considerado como inexecução contratual: multa diária de 
2% sobre o valor total da ordem de compras; 

h) inexecução parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor total da proposta vencedora; 

i) inexecução total do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor total da proposta vencedora; 

j) causar prejuízo material resultante diretamente da execução do fornecimento: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10 % sobre o valor total da proposta vencedora; 

k) apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 15 % sobre o valor total da proposta 
vencedora, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo que durar a 
suspensão. 

l) Havendo descumprimento total ou parcial na entrega dos produtos, sendo tanto no tocante a 
prazos ou quantidade de produto, acarretando à Fumssar a necessidade de aquisição emergencial 
deste produto, será efetuada a aquisição de outro fornecedor do produto com a mesma descrição, 
através de processo próprio. Sendo devido pela empresa inadimplente todo e qualquer prejuízo 
acarretado em relação aos valores pagos a mais do que o valor do item licitado, sem prejuízo das 
demais sanções previstas acima. 
16.2. As penalidades serão registradas no cadastro do fornecedor, quando for o caso. 
16.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
16.4. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
estabelecidas na Lei n° 8.666/93, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
16.5. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
de recebimento da comunicação enviada pelo Município. 
16.6. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que o 
fornecedor fizer jus. 
16.7. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa 
não tributária, a ser cobrada na forma da lei. 
16.8. As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado ao 
fornecedor o contraditório e ampla defesa. 
16.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis  
  
17. DISPOSIÇÕES FINAIS  
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17.1. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais decorrentes da aquisição, 
objeto desta licitação, bem como danos e prejuízos que a qualquer título causar à contratante e/ou a 
terceiros em decorrência desta aquisição, serão de inteira responsabilidade da licitante contratada.  
17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
17.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a FUMSSAR 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim, 
a todos os participantes da licitação, ciência de seu teor.   
17.4. A FUMSSAR poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura.   
17.5. O proponente é 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 implicará 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.   
17.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior, sob pena de desclassificação/inabilitação.   
17.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta.   
17.8. 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.   
17.9. 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 
meios oficiais do Município, sítio virtual da FUMSSAR e no site da Bolsa de Licitações e Leilões 
(www.bll.org.br).  
17.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.   
17.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às 
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da 
negociação realizada.   
17.12. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta licitação é o 
da Comarca de Santa Rosa, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
17.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 
autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificação ou 
inabilitação da proponente.   
17.14. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, o qual pagará a 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos 
pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela emitida pela entidade, nos 
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002.   
17.15. 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 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário.   
  
18. ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL  
 
ANEXO I - Modelo de proposta de preços; 
ANEXO II - Termo de Referência 
ANEXO III - Modelo de declaração de atendimento dos requisitos de habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de carta de credenciamento; 
ANEXO V - Modelo de declaração de empregador pessoa jurídica; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de condições impeditivas; 
ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte; 
ANEXO VIII - Minuta do contrato. 
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Santa Rosa - RS, 21 de Novembro de 2018. 

 

 
Rogerio Silva dos Santos 

Diretor de Gestão Administrativa 
FUMSSAR 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO FUMSSAR Nº 29/2018  

PROCESSO FUMSSAR Nº 2281/2018 de 29/10/2018.                               

PROPOSTA 

Item 
Descritivo 

Quanti
dade 

Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 
AMBULÂNCIA 

Veículo 1.6 transformado em ambulância conforme 
segue: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou 
monobloco e original de fábrica, 0 km, AirBag p/ os 
ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, 
modelo/ ano 2018, farol de neblina, protetor de cárter, 
alarme, painel de instrumentos contendo no mínimo 
velocímetro, marcador de combustível, indicador de 
temperatura da água do motor, hodômetro total, rádio 
AM/FM com Cd/MP3 e entrada USB, antena, e no 
mínimo dois alto-falantes nas portas dianteiras, vidros 
elétricos dianteiros, travas elétricas, com 05 marchas a 
frente e uma a ré, jogo de tapetes, adaptado p/ 
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 
4 cilindros; Combustível gasolina ou gasolina e/ou 
álcool misturados em qualquer proporção (flex); 
Potência mínima de de 85 cv; Tanque de Combustível: 
Capac. mínima de 50 L. Freios e Suspensão. 
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; 
Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento 
interno em polietileno, c/ fechos interno e externo, 
resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura 
interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu 
estepe não deve ser acondicionado no salão de 
atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ 
montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem 
manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ 
o emprego simultâneo de todos os itens especificados 
do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em 
movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga 
no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: 
Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo 
barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ 
módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ 
compr. mínima de 1.000 mm e máxima de 1.300 mm, 
largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e 
altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, 

01    
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instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que 
comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE 
J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra 
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e 
fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal 
Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de 
potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima 
de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de 
ganho 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 Sist. de sirenes eletrônicas 
c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio 
completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. 
original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaçador. O compartimento do paciente, deve 
ser original do fabricante do chassi ou homologado 
pela fábrica, um ar condicionado a quente e a frio 
original de fábrica, Sistema de Ar Condicionado e 
ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. 
de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve 
ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil, em 
duralumínio; c/ no mínimo 1.800 mm de compr. 
Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de 
mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. 
Com colchonete. Deverão ser apresentados: 
Autorização de Funcionamento de Empresa do 
Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos 
na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à 
norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, 
feito por laboratório devidamente credenciado. A 
distribuição dos móveis e equipamentos no salão de 
atendimento deve prever: Dimensionar o espaço 
interno, visando posicionar, de forma acessível e 
prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a 
serem utilizados no atendimento às vítimas. As 
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em 
plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou 
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extinguível, ambos 
c/ espessura mínima de 3mm, moldados conforme 
geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, 
tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ 
soro e plasma; Um pega mão ou balaústres vertical, 
junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no 
embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário 
superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, 
em ABS auto extinguível ou compensado naval 
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revestido interna e externamente em material 
impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer 
de vinil adesivo p/ grafismo do veículo no padrão 
FUMSSAR, composto por cruzes e palavra 
Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as 
marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da 
Saúde. 

Garantia mínima de 12 meses sem limite de 
quilometragem. 

02 
Veículo de Passeio 
Veículo novo 0 km, bicombustível, na cor prata, quatro 
portas, ano e modelo no mínimo 2018/2019, motor no 
mínimo 1.3, mínimo 95cv, cinco lugares, rodas de aço, 
com freio ABS, porta mala capacidade mínima 300 
litros, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado a 
quente e a frio original de fábrica, sensor de 
estacionamento traseiro, banco do motorista com 
regulagem de altura, farol de neblina, protetor de 
cárter, alarme antifurto, painel de instrumentos 
contendo no mínimo velocímetro, marcador de 
combustível, indicador de temperatura da água do 
motor, hodômetro total, porta mapa na parte inferior 
das portas dianteiras, luz interna no teto, 
desembaçador traseiro, vidros com película conforme 
legislação vigente, com rádio AM/FM com Cd/MP3 e 
entrada USB, antena, e no mínimo quatro alto-falantes 
nas portas dianteiras e traseiras, Air Bag duplo, vidros 
elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, com 05 
marchas a frente e uma a ré, jogo de tapetes, frisos 
laterais e todos os demais itens de série, bem como 
todos os itens obrigatórios pelo CTB. Assistência 
técnica e todos os correlatos necessários para o 
perfeito funcionamento do veículo, na distancia de até 
300 km ou na sede da FUMSSAR. Entregar veículo 
emblemado com padrão FUMSSAR e com 
licenciamento junto ao Detran. 

Garantia mínima de 12 meses sem limite de 
quilometragem 

03    

 

1) As propostas deverão especificar, obrigatoriamente, a marca do produto cotado, sempre que 

houver, sob pena de desclassificação do item em que a mesma não estiver indicada. 

2) Apresentar a proposta impressa e assinada.  
 

3) Validade da proposta, condições de entrega e de pagamento: conforme o edital da licitação. 

4) Dados da empresa para elaboração contrato: 

a) Razão Social: __________________________________________; 

b) CNPJ nº: ______________________________________________; 
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c) Inscrição Estadual nº: ____________________________________; 

d) Endereço: _____________________________________________; 

e) Fone: ____________________ Fax (se houver): _______________; 

f) E-mail: _______________________________________________; 

g) CEP: _________________________ 

h) Cidade:________________________ Estado: ________________; 

 

5) Dados bancários da empresa (conta em nome da pessoa jurídica e preferencialmente 

em bancos oficiais):  

a) Banco: __________________________________________________________________ 

b) Conta Corrente: ___________________________Agência:_________________________ 

 

6) Dados do responsável pela assinatura do contrato (deve ser o responsável legal, 

caso representado por terceiro, deverá ser apresentada procuração): 

a) Nome:___________________________________________________________________ 

b) CPF nº:__________________________________________________________________ 

c) RG nº:___________________________________________________________________ 

d) Endereço:________________________________________________________________ 

e) Fone para contato:(___)_____________________________________________________ 

f) E-mail:___________________________________________________________________ 

g) CEP:____________________________________________________________________ 

h) Cidade:______________________________Estado:______________________________ 

 
 

Data: _____/_____/______ 

_________________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

 

1. JUSTIFICATIVA: 

Diante da grande demanda de serviços e da defasagem qualitativa dos veículos, 
causando uma grande demanda em manutenção, e alguns veículos parados por 
falta de peças ou demora na compra das peças de reposição, faz-se necessária à 
compra de novos veículos para uso do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e na 
Seção de Serviços Auxiliares para a renovação da frota de veículos da FUMSSAR.  

2. OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a 
FUMSSAR, visando à aquisição de Veículos para uso do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e da Seção de Serviços Auxiliares da FUMSSAR. 

3. DO FORNECIMENTO: 

3.1. A Seção de Material e Patrimônio será o órgão responsável pelo controle e 
gerenciamento da contratação decorrente desta licitação, sendo a responsável pela 
convocação, quando necessário, dos interessados para a celebração das 
contratações decorrentes, mediante contrato ou ordem de compra, durante o 
período de vigência da Ata/contrato e nas condições estipuladas no edital. 

3.2. Os Veículos deverão ser entregues nas dependências da Seção de Serviços 
Auxiliares, sito na Rua Dr. Francisco Timm, n. 480, centro, até no máximo 30 dias a 
contar da data da apresentação da nota de empenho. 

3.3. As despesas de frete são por conta do fornecedor. 

3.4. A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o Veículo que 
vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

3.5. Os Veículos que serão entregues pelos fornecedores deverão ser da mesma 
marca indicada na proposta apresentada, sempre que houver, e deverão atender as 
especificações solicitadas, sob pena de não recebimento dos mesmos. 

3.6. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos 
Veículos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em 
desacordo com apresentado na proposta. Se for entregue em desacordo com as 
especificações descritas no edital, deverá ser substituído pelo respectivo fornecedor, 
às suas expensas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 

3.7. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 
da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, encarregada de acompanhar a 
entrega do Veículo.  

3.8. A entrega realizada em desacordo com os itens anteriores poderá resultar na 
aplicação das sanções previstas no edital de licitação. 

3.9 A Licitante vencedora, ficará obrigada a prestar serviços de assistência técnica e 
todos os correlatos necessários para o perfeito funcionamento do veículo, durante o 
período de garantia, em um raio de até 300 km de distancia da FUMSSAR. 
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3.10 A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) entregar o(s) veículo(s) emplacado(s) 
e emblemados com o padrão de emblemas da Fumssar. 

3.11 Garantia de no mínimo 12 meses da data da entrega do veículo, sem limite de 
quilometragem. 

4. PAGAMENTO: 

4.1 O pagamento será efetuado de acordo com a entrega, até 30 (trinta) dias úteis 
depois da entrega do Veículo com a apresentação da Nota Fiscal. 

4.2 A Empresa Vencedora deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a 
ser depositado o pagamento ou Boleto Bancário com prazo de vencimento em 30 
dias. 

4.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação.  

4.4 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir 
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido 
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

4.5 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais emitidas com outros CNPJ. 

4.6 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo e do pregão, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

5. CONTRATO: 

5.1 A contratação com os fornecedores será formalizada por meio de contrato nos 
termos do disposto no artigo 62 da Lei n° 8.666/93. 

5.2 A contratação regular-se-á, no que concerne a sua execução, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições do Decreto Municipal nº 184/10 e do Decreto Municipal 
n° 226/06, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e da Lei Federal n° 
10.520/02, pelas disposições do edital e pelos preceitos de direito público. 

6. PENALIDADES 

6.1 Pelo inadimplemento parcial ou total das obrigações avençadas, seja na 
condição de participante desta licitação ou na de fornecedor, as licitantes, conforme 
a infração, estarão sujeitas às penalidades previstas no Decreto Municipal nº 226, de 
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e da Lei Federal nº 
10.520, de 2002. 

7. Descrição dos Itens: 

 

01 
AMBULÂNCIA 

Veículo 1.6 transformado em ambulância conforme segue: 
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e 
original de fábrica, 0 km, AirBag p/ os ocupantes da cabine, 

01 
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Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo/ ano 2018, farol de 
neblina, protetor de cárter, alarme, painel de instrumentos 
contendo no mínimo velocímetro, marcador de combustível, 
indicador de temperatura da água do motor, hodômetro 
total, rádio AM/FM com Cd/MP3 e entrada USB, antena, e 
no mínimo dois alto-falantes nas portas dianteiras, vidros 
elétricos dianteiros, travas elétricas, com 05 marchas a 
frente e uma a ré, jogo de tapetes, adaptado p/ ambulância 
de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; 
Combustível gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados 
em qualquer proporção (flex); Potência mínima de de 85 cv; 
Tanque de Combustível: Capac. mínima de 50 L. Freios e 
Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ 
revestimento interno em polietileno, c/ fechos interno e 
externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 
Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O 
pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de 
atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem 
de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 
volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego 
simultâneo de todos os itens especificados do veículo e 
equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer 
estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação 
ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador 
Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco 
ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas 
lentes, c/ compr. mínima de 1.000 mm e máxima de 1.300 
mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e 
altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no 
teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o 
atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no 
que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, 
corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador 
Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ 
amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 
Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste 
de ganho 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 Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. 
Sist. portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine 
deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, 
aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, 
deve ser original do fabricante do chassi ou homologado 
pela fábrica, um ar condicionado a quente e a frio original de 
fábrica, Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos 
termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no 
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teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicionado do 
Compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 
BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mínimo 1.800 
mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do 
paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 
100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: 
Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e 
Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; 
Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT 
NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório 
devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e 
equipamentos no salão de atendimento deve prever: 
Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma 
acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e 
aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As 
paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico 
reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila 
Butadieno Estireno auto extinguível, ambos c/ espessura 
mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, 
c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície 
bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega mão 
ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ 
auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. 
Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da 
maca, em ABS auto extinguível ou compensado naval 
revestido interna e externamente em material impermeável 
e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ 
grafismo do veículo no padrão FUMSSAR, composto por 
cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e 
traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e 
Ministério da Saúde. 

Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. 

02 
Veículo de passeio 
Veículo novo 0 km, bicombustível, na cor prata, quatro 
portas, ano e modelo no mínimo 2018/2019, motor no 
mínimo 1.3, mínimo 95cv, cinco lugares, rodas de aço, com 
freio ABS, porta mala capacidade mínima 300 litros, direção 
hidráulica ou elétrica, ar condicionado a quente e a frio 
original de fábrica, sensor de estacionamento traseiro, 
banco do motorista com regulagem de altura, farol de 
neblina, protetor de cárter, alarme antifurto, painel de 
instrumentos contendo no mínimo velocímetro, marcador de 
combustível, indicador de temperatura da água do motor, 
hodômetro total, porta mapa na parte inferior das portas 
dianteiras, luz interna no teto, desembaçador traseiro, vidros 
com película conforme legislação vigente, com rádio AM/FM 
com Cd/MP3 e entrada USB, antena, e no mínimo quatro 
alto-falantes nas portas dianteiras e traseiras, Air Bag duplo, 
vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, com 

03 
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05 marchas a frente e uma a ré, jogo de tapetes, frisos 
laterais e todos os demais itens de série, bem como todos 
os itens obrigatórios pelo CTB. Assistência técnica e todos 
os correlatos necessários para o perfeito funcionamento do 
veículo, na distância de até 300 km ou na sede da 
FUMSSAR. Entregar veículo emblemado com padrão 
FUMSSAR e com licenciamento junto ao Detran. 

Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem 
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ANEXO III 

(modelo de declaração de atendimento dos requisitos de habilitação) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 O licitante _______________________, empresa estabelecida na 

___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________________, por seu ______________________________ abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 29/2018, conforme dispõe o inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO IV 

(modelo de carta de credenciamento) 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

  

 

 O abaixo assinado, _____________________________, Carteira de Identidade 

n°______________ e CPF n°________________________________, na qualidade de 

____________________________________ da empresa _________________________________, 

CNPJ n°________________________, sediada na cidade de __________________, na Rua 

__________________ ,n°____, Bairro _______________, vem pela presente informar a Vossa 

Senhoria que o(a) Sr.(a)_____________________________, Carteira de Identidade 

n°__________________________ e CPF n°____________________________, é a pessoa 

designada para acompanhar a sessão de abertura dos envelopes com a proposta e com os 

documentos de habilitação, com poderes para assinar atas, dar lances, interpor recursos, desistir dos 

mesmos e para os demais atos pertinentes para o bom desempenho deste mandato, a que se refere 

o edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 29/2018. 

Para que surta os efeitos legais. 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO V 

(modelo de declaração de empregador pessoa jurídica) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Referente Pregão Eletrônico n° 29/2018 

 

 _______________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________________, por intermédio de seu(sua) 

__________________________________, Sr.(a)_______________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº_______________________ e do CPF n°___________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93, que não emprega menor 

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

anos, estando em plena conformidade com o inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

  

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

(OBS: Assinalar a situação da ressalva acima) 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO VI 

(modelo de declaração de inexistência de condições impeditivas) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 O licitante _______________________, empresa estabelecida na 

___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por seu 

____________________________________ infra-assinado, DECLARA, para os devidos fins de 

direito, que não incorre em nenhuma das condições impeditivas; que não foi declarada inidônea por 

ato do Poder Público; que não está impedida de contratar com a Administração Pública; que não 

incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93; que tem 

pleno conhecimento do objeto licitado e que concorda com a minuta do contrato e com as exigências 

estabelecidas no edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 29/2018. 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO VII 

 

(modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Declaro, sob as penas da lei e para fins de direito ao uso dos benefícios previstos nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 24 a 39 da 

Lei Municipal nº 4.705, de 1º de setembro de 2010, que a empresa 

_______________________________se enquadra como: 

 

(  ) microempresa 

(  ) empresa de pequeno porte 

 

Por ser expressão da verdade, eu, Contador(a) com registro no CRC – RS n°............................, firmo 

a presente. 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

--------------------------------------------- 

Assinatura do contador 

Nome completo:  
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ANEXO VIII 
(minuta de Contrato) 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SANTA ROSA E .................................... 

CONTRATANTE: 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
o nº 01.273.946/0001-94, com sede na Rua Dr. Francisco Timm, 480, Santa Rosa, RS, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Sr. Anderson Mantei, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
460.300.420-68, residente e domiciliado em Santa Rosa, RS, em pleno e regular exercício das suas 
funções. 

CONTRATADA: 

................................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

........................................................., situada à ..............................................., ................................, 
RS, neste ato representada pelo(a) Sr(a). .........................................................., CPF nº 
..............................................., RG nº ........................................, residente e domiciliado em 
......................................., RS, em pleno e regular exercício de suas funções. 

Têm entre si ajustado e contratado com base no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 
29/2018; processo administrativo nº 2281/17, de 29/10/2017; e em conformidade com as disposições 
da Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Compra e Venda autorizado pelo despacho constante das folhas do referido processo, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato à aquisição de Veículos para uso do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e na Seção de Serviços Auxiliares da FUMSSAR, de acordo com as 
características e descrições estabelecidas no Anexo I do Edital de Licitação, e abaixo relacionadas: 

ITEM Descrição Quant. Valor  Marca/ 
Modelo 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

Pelos veículos adquiridos a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 
.............................. (..............................................), resultado da soma de todos os itens cotados. 

 Parágrafo Único - No preço ofertado na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os 
custos decorrentes de transporte, seguro, impostos, taxas de qualquer natureza, a manutenção 
preventiva e corretiva e outros que direta ou indiretamente, impliquem ou venham ao fiel cumprimento 
deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 I - Além das obrigações constantes no Edital do Pregão Eletrônico 29/2018, do termo de referencia e 
cláusula acima, são obrigações da CONTRATADA: 

II – Entregar o veículo conforme solicitado pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa na Rua 
Francisco Timm, 480, Centro e no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento 
da nota de empenho. 
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III – Arcar com as despesas. 

IV - Trocar as suas expensas o Veículo que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não 
importará sua aceitação. 

V O Veículo deverá ser da mesma marca indicada na proposta apresentada, sempre que houver, e 
deverão atender as especificações solicitadas, sob pena de não recebimento dos mesmos. 

VI. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do Veículo obrigando-se a 
repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta. Se 
for entregue em desacordo com as especificações descritas no edital, deverão ser substituído pelo 
respectivo fornecedor, às suas expensas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 

VII - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Fundação 
Municipal de Saúde de Santa Rosa, encarregada de acompanhar a entrega do Veículo.  

VIII - A entrega realizada em desacordo com os itens anteriores poderá resultar na aplicação das 
sanções previstas no edital de licitação. 

IX - A Licitante vencedora, ficará obrigada a prestar serviços de assistência técnica e todos os 
correlatos necessários para o perfeito funcionamento do veículo, durante o período de garantia, em 
um raio de até 300 km de distancia da FUMSSAR. 

X - A licitante vencedora deverá entregar o veículo emplacados e emblemados com o padrão de 
emblemas da Fumssar. 

XI - Garantia de no mínimo 12 meses da data da entrega do veículo, sem limite de quilometragem. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

Além das obrigações previstas no Edital de Licitações nº 29/2018 e neste Contrato, por determinação 
legal, a CONTRATANTE obriga-se a:  

a) efetuar no prazo indicado, o pagamento devido à CONTRATADA; 

b) notificar por escrito a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO  

A fiscalização e o recebimento dos veículos serão realizados pelo fiscal de contrato indicados pela 
Fumssar, sendo que o pagamento estará vinculado a esta fiscalização, mediante a emissão de termo 
de liberação de pagamento pela mesma. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com a entrega em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento 
definitivo do veículo com a apresentação da Nota Fiscal, através de deposito bancário. 

Parágrafo único - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Fatura, o documento 
será devolvido, imediatamente, para substituir e/ou emitir Nota de Correção. Esse intervalo de tempo 
não será considerado para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária. 
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CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada:  

16.002.0010.0122.0309.1081.3.4490.52 – Equipamento e Material Permanente Veículo  

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

I. O descumprimento parcial ou total de qualquer cláusula contida no presente Contrato sujeitará à 
CONTRATADA às sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002, estando garantida a prévia e 
ampla defesa, estando sujeito às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para assinar o contrato): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor total da 
proposta vencedora; 

b) executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência e/ou multa de 0,5% sobre o valor total estimado da ordem de 
compra, a cada irregularidade praticada; 

c) entregar o equipamento sem condições de uso, de marca diferente daquela indicada na proposta 
apresentada, sempre que houver, ou em desacordo com as especificações solicitadas: multa de 0,5% 
sobre o valor estimado da ordem de compra; 

d) executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias: multa diária de 0,5% 
sobre o valor total da ordem de compras; 

e) executar o fornecimento com atraso injustificado, além do prazo do item anterior e até o limite de 
30 (trinta) dias, após o qual será considerado como inexecução contratual: multa diária de 2% sobre o 
valor total da ordem de compras; 

f) inexecução parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor total da proposta vencedora; 

g) inexecução total do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor total da proposta vencedora; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente da execução do fornecimento: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10 % sobre o valor total da proposta vencedora; 

i) apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 15 % sobre o valor total da proposta 
vencedora, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo que durar a 
suspensão. 

j) Havendo descumprimento total ou parcial na entrega do equipamento, sendo tanto no tocante a 
prazos ou quantidade, acarretando à Fumssar a necessidade de aquisição emergencial, será 
efetuada a aquisição de outro fornecedor do produto com a mesma descrição, através de processo 
próprio. Sendo devido pela empresa inadimplente todo e qualquer prejuízo acarretado em relação aos 
valores pagos a mais do que o valor do item licitado, sem prejuízo das demais sanções previstas 
acima. 

II. As penalidades serão registradas no cadastro do fornecedor, quando for o caso. 



 

 

 
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

 

 
Rua: Dr. Francisco Timm,  Nº 480 - Santa Rosa / RS                                  

   55 3512 5150  |  www.fumssar.com.br 

 

III. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

IV. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
estabelecidas na Lei n° 8.666/93, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 

V. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação enviada pela Fumssar. 

VI. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que o 
fornecedor fizer jus. 

VII. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa não 
tributária, a ser cobrada na forma da lei. 

VIII. As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado ao fornecedor 
o contraditório e ampla defesa. 

IX. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei n.º 8.666/93, com base no artigo 77. 

§ 1º – Na hipótese de rescisão com base nos incisos do artigo 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

§ 2º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente fundamentados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Rosa, RS, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem, assim, justos e contratados as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Santa Rosa, .................................. de  2018. 

_________________________________ 

CONTRATANTE 

_________________________________ 

CONTRATATADA 
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Testemunhas: 

01) ___________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

02) ___________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


