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Edital de Pregão Eletrônico Nº 029/2018 
 

Município de Tapes 
Secretaria Municipal de Saúde 
Tipo de julgamento: menor preço por item 
Processo de Requerimento nº 3226/2018 
 

Edital de Pregão Eletrônico para aquisição de 
uma ambulância tipo A, tipo furgão, para simples 
remoção. 

 
Pregão Eletrônico nº 029/2018 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPES/ RS, no uso de suas atribuições, torna público, 

para os interessados, que às 9h e 30min., do dia 05 de dezembro de 2018, será realizado no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, o pregão eletrônico nº 029/2018, do tipo menor preço por 
item, que reunirá o pregoeiro e sua equipe de apoio designada pela portaria nº 845/2018, de 
conformidade nas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 066, 
de 10 de julho de 2006 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
condições a seguir estabelecidas. 

 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 05 de 
dezembro de 2018, com início às 9h e 30min., horário de Brasília - DF. 
 
1.2. O encerramento da sessão de lances ficará a critério do Pregoeiro, de acordo com as 
necessidades provindas do andamento do referido pregão. 
 
1.3. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através 
do site descrito no item 1.1., até às 8 horas e 50min do mesmo dia, da abertura do pregão. 
 
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 
útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
2 - OBJETO  
 

 Esta licitação destina-se a receber propostas para aquisição de um veículo para transporte 
sanitário, conforme descrito no Termo de Referência Anexo I deste Edital. 

 
3 – PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderá participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seu Anexo e, estiver devidamente 
cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. 
 
3.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida 
a comprovação a qualquer tempo. 
 
3.4. A empresa que for microempresa, empresa de pequeno porte ou a elas equiparada, será 
favorecida com os artigos 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
devendo para tanto, apresentar declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de que 
assim se enquadra, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
3.5.  Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou 
em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação e que estejam com o 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspenso ou que tenha sido declaradas 
inidôneas. 
 
4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
4.1.2. O credenciamento da licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao Município de Tapes, promotor da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da 
licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor 
unitário e valor total por item, e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.3. 
 
5.1.1. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 
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5.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. 
 
5.3. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às 
especificações deste Edital serão desconsiderados. 
 
5.5. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
 
a) Preço unitário e total, para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com, no máximo 
duas casas decimais; 
b) Especificações detalhadas do objeto ofertado, marca/modelo, consoante exigências editalícias; 
c) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas com custo de 
carga/descarga; transporte/frete, instalação; seguro; tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos 
comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 
d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste 
pregão eletrônico;  
e) A entrega será efetuada em até 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato e emissão da nota 
de empenho, no seguinte endereço: Rua Cel. Pacheco nº 198, Tapes/RS. 
 
5.6. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam o 
interesse público e da administração.  
 
5.7. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 
poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 
concordar. 
 
6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 
 
6.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 
neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.  
 
7 - FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes deverão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu 
recebimento e respectivo valor. 
 
7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
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7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 
 
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
7.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes. 
 
7.7. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 
contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 
 
7.8. Após comunicado do Pregoeiro, a licitante detentora da melhor oferta deverá comprovar a 
situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 9, encaminhando original ou 
cópia autenticada das documentações no prazo de até 3 (três) dias úteis. 
 
7.8.1. A critério do Pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora. 
 
8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo 
o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
 
8.3. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela licitante vencedora, em 
razão das especificações da marca indicada na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à 
licitante apresentação de catálogo ou amostra do material/equipamento e/ou declaração 
expedida pelo fabricante de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como 
condição necessária para adjudicação do objeto. 
 
8.3.1. A licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 
pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto. 
 
8.4. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 
§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 
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contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte ou a elas equiparada, que 
atenderem ao item 3.4, deste edital. 
 
8.4.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa, pela empresa de pequeno porte, ou por empresa a ela equiparada, sejam superiores 
em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
 
8.4.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a empresa a elas equiparada  
detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que 
será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à 
de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais empresas, que se 
enquadrarem na hipótese do item 3.4 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 
previsto na alínea a deste item. 
 
9 - HABILITAÇÃO 

 
9.1. A habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
9.1.1 DECLARAÇÕES: 
 

a) declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da 
República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, anexo III; 

b) declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da Lei, de que é beneficiária 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
9.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
 a) registro comercial no caso de empresa individual; 
 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais no Registro Público de Empresas Mercantis, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 d) 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. 
 
9.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 
 
 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
 b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 



6/21 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com o 
Efeito de Negativa); 
 c) prova de regularidade com a Estadual e Municipal, relativas ao domicílio ou sede da 
licitante; 
 d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 
 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 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. 
 
9.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
 
9.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 
3.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 
9.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 
 
9.3. As declarações de que tratam as letras no item 9.1.1, deverão ser devidamente assinadas pelo 
sócio-proprietário da empresa, ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração. 
 
9.4. A não apresentação da declaração de que trata o item 9.1.1 letra “b”, será considerada como 
renúncia aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; 
  
9.5. Os documentos do item 9.1 poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Cartório competente, ou por servidor Municipal, neste caso, com a 
apresentação do documento original. 
  
9.6. Os documentos emitidos pela internet deverão ser apresentados em original, podendo ter sua 
veracidade comprovada pelo Pregoeiro através da certificação digital. 
 

9.7. Para os documentos que não mencionarem prazo de validade será considerado o prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 

 
9.8. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, 
original ou cópia autenticada, serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no 
prazo de até 3 (três) dias úteis após a Sessão, prorrogável por igual prazo à critério da 
Administração; 
 
9.9. Os documentos e a proposta deverá estar devidamente assinados pelo sócio-proprietário da 
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empresa, ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração e a cópia autenticada do 
documento de identidade, a assinatura deverá estar em conformidade com Contrato Social ou se 
tratando de representante legal, a mesma deverá estar de acordo com o documento de identidade. 
 
9.10. No envelope deverá constar a seguinte descrição: 
 

Prefeitura Municipal de Tapes – Setor de Licitação – A/C Pregoeiro (a)  
Pregão Eletrônico n° 029/2018 
Rua Cel. Pacheco n° 198 
Bairro Centro, Tapes/RS 
Cep. 96760-000 

 
9.11. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 
 
10.1.1. Caberá a autoridade competente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro horas) 
horas; 
 
10.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 
do certame. 
 
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema 
Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 
 
11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
que a licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  
11.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro 
disporá do prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, por meio 
específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde 
logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias. 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do material pelo Pregoeiro à vencedora. 
11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 
11.6. Decairá do direito de impugnar perante à Administração, os termos desta licitação, aquele que 
aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. A adjudicação e homologação dos materiais do presente certame será viabilizada pela 
autoridade competente sempre que não houver recurso. 
 
13 - RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA. 
 
a)entregar o veículo licitado conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta 
de preços; 
b)manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
c)providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
d)arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na execução dos serviços; 
e)aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do 
contrato ou da nota de empenho; 
f)arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 
legais, que correrão por conta exclusiva da licitante vencedora; 
g)executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir 
com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente 
Termo, no que couber;  
h)encaminhar laudos e demais informações requisitadas pela Contratada, inclusive referente ao 
planejamento da produção e atendimento aos pedidos decorrentes do pregão eletrônico. 
 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão seja de 
contratante, 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 2 anos e multa de 10% sobro o valor estimado da 
contratação; 
b)manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c)deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 
d)executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência; 
e)executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
f)inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 
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g)inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
h)causar prejuízo material resultado diretamente de  execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato. 
 
14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 
14.3.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.  
 
15 - RESCISÃO  
 
15.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que 
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
16 – PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo do veículo, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente aceitas pela secretaria requisitante ou 
por quem ela designar, com observância do estipulado art. 5º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
16.3 - As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão a conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
08 - Secretaria Municipal da Saúde 
08.01 - Fundo Municipal da Saúde 
103010227.1.177000 – Aquisição de Equipamentos 
4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 3536/3611 
 
08 - Secretaria Municipal da Saúde 
08.01 - Fundo Municipal da Saúde 
103010227.1.151000 – Aquisição de equipamento e material permanente PAB - Fixo 
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 2005/3627  

 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 
17.2. A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
17.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 
Pregão, sujeitando-se a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 
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17.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados 
pelo Pregoeiro Oficial e/ou membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Tapes, pelo 
fone/fax: 0-xx-51-3672-5222; e-mail: licitacao@tapes.rs.gov.br ; Rua Cel. Pacheco, 198, Tapes – 
Centro – RS – CEP-96760-000 
 
17.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em 
vigor. 
 
17.6. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
17.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Tapes-RS, na data marcada, a sessão 
realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local. 
 
17.8. O Município de Tapes se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total 
ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
 
17.9.  Integra este Edital: 
 

ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Planilha de Preços Médios Estimados  
ANEXO III - Minuta do Contrato. 
ANEXO IV - Modelo Declaração que não emprega menor 
 

        
  Prefeitura Municipal de Tapes, 20 de novembro de 2018. 

                                    
 

 
 
                                                  Silvio Rafaeli 

 Prefeito Municipal. 
 
 
 

Este Edital se encontra juridicamente 
analisado e formalmente aprovado, nos termos do 
parágrafo único, do artigo 38, da Lei de Licitações. 

 
 

Luis Eduardo Barcellos Cidade 
Assessor Jurídico 
OAB nº 47.338 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência compor o edital do pregão eletrônico para aquisição 
de uma ambulância, Tipo A, tipo furgão, para simples remoção, conforme especificado abaixo: 
 
Item Quant. Descrição 
01 01 Veículo Furgão original de fábrica, teto alto, 0 km, ano de fab/modelo 

mínimo 2018/2019, adaptado para Ambulância Simples Remoção, com 
capacidade volume não inferior a 10 metros cúbicos no total. Comprimento total 
mínimo 5.000 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento 3.000 mm; 
Altura interna mínima do salão de atendimento 1.890 mm; Combustível Diesel; 
equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo 
CONTRAN; contendo banco de médico giratório com trava posicionado na 
cabeceira da maca, banco baú com capacidade para  3 lugares com cintos de 
segurança abdominal, e janela lateral com película com três faixas transparentes 
de modo que permita a entrada de luz natural; A estrutura da cabine e da 
carroceria será original, construída em aço com adaptação que permita a 
passagem entre os compartimentos dianteiros e traseiros; o banco dianteiro 
biposto deverá ser adaptado para banco dianteiro individual. O painel elétrico 
interno deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC), e 04 tomadas tripolar 220v, 
deverá ser instalado um inversor de tensão de no mínimo 800 watts de potência 
de 12v para 220v; bateria auxiliar traseira interligada a bateria original do 
veículo de modo que esta última não descarregue totalmente interferindo na 
partida da Ambulância. As tomadas elétricas deverão manter uma distância 
mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do 
compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá 
ser feita por no mín. 6 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 
150 mm, de no mínimo 60 leds, em base estampada em alumino ou injetada em 
plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo 
farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento 
independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 
sinalizador principal do tipo arco ou similar com leds de 1 watts, mínimo 4 tons 
distintos, 4 tipos de controle de sinalização luminosa, com módulo único; 2 
sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima 
de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. 
Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador 
de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, sistema de megafone c/ ajuste 
de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. Fixo de 
Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em 
suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a 
vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de 
capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 
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e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua tripla e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. 
Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá 
permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser 
fornecido c/ o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o 
compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi 
ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e 
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua 
capacidade térmica deverá ser com mínimo de 38.000 BTUs. Maca retrátil, com 
no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; c/ 
pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança 
fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido.  Prancha rígida em 
polietileno para imobilização de adultos com cintos de segurança e cinto polvo. 
Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de 
atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-
frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de 
diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal 
do comp. através de parafusos e c/ 2 sistemas de suporte de soro deslizável, 
devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser 
resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor 
clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando 
molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá 
possuir um armário aéreo na lateral esquerda, de aproximadamente 2,5metros 
com portas de correr em acrílico e dispositivo que impeça sua abertura durante o 
deslocamento. Deverá possuir ainda um armário tipo bancada na lateral esquerda 
para apoio de equipamentos e medicamentos de aproximadamente 2,5 metros, 
contendo tampo com anteparo de no mínimo 50 mm, portas de correr em 
acrílico, 02 gavetas, acesso para manutenção da central elétrica, compartimento 
para guarda da prancha rígida; deverá ser confeccionado também um armário 
para o cilindro de O2. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, 
composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros 
traseiros, bem como as marcas do Governo Federal. Emplacamento em nome do 
Município de Tapes. A empresa vencedora deverá solicitar a secretaria 
solicitante o layout para aprovação (primeiro emplacamento). 
 

 
 
2. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
2.1. A entrega deverá ser realizada na Prefeitura Municipal de Tapes, Rua Coronel Pacheco, nº 198, 
Centro, Tapes/RS, no horário de 09:00 às 15:00, no prazo de no máximo de 90 (noventa) dias após 
a assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho. 
2.1.1. O objeto contratado será recebido: 
a)  PROVISORIAMENTE, pelo Secretário Municipal de Saúde ou por quem ele designar, para 
posterior verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da data da entrega do veículo, e 
b) DEFINITIVAMENTE, após verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação, no 
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prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do Recebimento Provisório. 
c) O objeto deverá estar dentro das normas aplicáveis de qualidade e, caso não satisfaça às 
especificações exigidas ou apresente defeitos e incorreções, não será aceito, devendo ser retirado 
pelo fornecedor no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da notificação. 
d) O licitante vencedor deverá obedecer ao prazo determinado para a entrega do objeto. No caso de 
não cumprimento do prazo, será aplicada multa por atraso. 
e) O veículo deverá ser entregue intacto, sem amassados, danificados ou quaisquer outros defeitos 
que possam comprometer a qualidade do mesmo, respeitando as embalagens primárias e 
secundárias. 
f) A marca apresentada na proposta não poderá ser substituída por outra no ato da entrega do 
veículo.  
 
3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
3.1. O prazo de duração do contrato terá início com a assinatura do instrumento de contrato e o seu 
término conforme a garantia do veículo. 
 
4. GARANTIA DO VEÍCULO 
4.1. O veículo adquirido deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de acordo com o 
período estabelecido pelo fabricante. No entanto, será considerado o período mínimo de 12 (doze) 
meses de garantia, com exclusão de qualquer outro prazo inferior ao estabelecido neste documento. 
4.2. A garantia legal é o prazo que a Contratante possuirá para reclamar dos defeitos constatados no 
veículo adquirido. O direito de reclamar independerá de certificado de garantia, bastando apenas 
apresentação da nota fiscal do veículo. 
4.3. Quanto aos prazos legais para registro de reclamação, estes estão previstos no artigo 26 do 
Código de Defesa do Consumidor nos seguintes termos: 
4.3.1. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 
I - trinta dias, tratando- se de fornecimento de serviço e de veículo (s) não- duráveis; 
II - noventa dias, tratando- se de fornecimento de serviço e de veículo (s) duráveis. 
4.4. Detectado problema (s) no veículo, a contratada e a contratante terão o prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a partir da reclamação, para sanar o (s) problema (s) do veículo, conforme preceitua o 
artigo 18 do Código de Direito do Consumidor. Extrapolado esse prazo, a contratante poderá exigir 
um veículo similar, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 
Contudo, o período de 01 (um) mês não deve ser estipulado em caso de se tratar de veículo 
essencial com defeito e a troca deve ser imediata. Não haverá quaisquer ônus à contratante. 
 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações e termos mencionados na 
proposta e neste documento. 
5.2. Garantir a entrega do veículo, atendidas as descrições, assumindo inteira responsabilidade pela 
execução do objeto da presente licitação. 
5.4. Custos relativos a deslocamento, para transporte do veículo, bem como de deslocamento de 
peças e pessoal para as futuras manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da 
Contratada, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de 
responsabilidade da mesma, observadas as normas de segurança do trabalho e de trânsito, não 
cabendo nenhum ônus à Contratante. 
5.5. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
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ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, 
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade. 
5.6. Prestar esclarecimentos à Administração sobre o objeto contratado, fornecendo toda e qualquer 
orientação solicitada. 
5.7. A Contratada será responsável por quaisquer danos, perdas ou avarias a que der causa, por si 
e/ou por seus empregados, em instalações, informações e/ou pertences à Administração ou de 
terceiros, seja por imprudência, negligência ou imperícia, respondendo pelo ressarcimento dos 
prejuízos apurados, sendo responsável por repor tais danos num prazo máximo de 24 h (vinte e 
quatro horas). 
5.8. A Contratada deverá repor, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 
acessórios e equipamentos, obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito, contido nos 
veículos, que vierem danificados ou em desconformidade com o Código Nacional de Trânsito. 
  
 
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
6.1. A Administração Municipal efetuará o pagamento ao licitante vencedor no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura mediante entrega do objeto, devidamente aceitas 
pelo Secretário Municipal de Saúde ou por quem ele designar. 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO  
7.1. O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com a(s) 
CONTRATADA(S) será feito por servidor designado por Portaria, em conformidade com o 
disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATANTE.  
7.2. O fiscal do Contrato será responsável pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos 
bens contratados.   
7.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio 
de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de 
Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente 
técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica. 
 

 
 

Tapes/RS, 20 de novembro de 2018 
 
 
 
 

Silvio Rafaeli 
Secretário Municipal de Saúde 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018 
 

ANEXO II 
 

PLANILHA DE PREÇOS MÉDIO ESTIMADO 
 
 
 
 

Item nº Descrição Quant. Unidade Valor 

01 Veículo Furgão original de fábrica, teto alto, 0 
km, ano de fab/modelo mínimo 2018/2019, 
adaptado para Ambulância Simples Remoção, 
com capacidade volume não inferior a 10 metros 
cúbicos no total, conforme especificado no 
Termo de Referência. 

01 Unidade R$ 196.700,00 

 
 
 
 
 

Silvio Rafaeli 
Secretário Municipal de Saúde 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

 
Para aquisição de um veículo de 

Transporte Sanitário. 
 
Pregão Eletrônico nº 029/2018 

    
   
 
CONTRATANTE: Município de Tapes/RS, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com CNPJ 
nº 88.811.948/0001-78, com sede na Rua Cel. Pacheco nº 198, nesta cidade de Tapes/RS, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Silvio Rafaeli. 
 
CONTRATADA: __________________________, com sede na _______________, nº  ____, 
cidade de ____________________, Cep: _______________  inscrita no CNPJ sob o nº 
___________________, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e certado o 
seguinte: 
 
 

Cláusula primeira. O presente instrumento tem por objeto a aquisição de uma ambulância, 
Tipo A, tipo furgão, para simples remoção, conforme descrito no Termo de Referência, anexo a 
este Contrato. 

 
Cláusula segunda. A contratada compromete-se a fornecer o veículo listados em sua 

proposta, o seguinte item, o qual faz parte integrante deste: 
 

Item Quant. Unid. Descrição  Marca/Modelo Valor 
      

 
            Cláusula terceira. A Administração Municipal efetuará o pagamento ao licitante vencedor 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura mediante entrega do 
objeto, devidamente aceitas pelo Secretário Municipal de Saúde ou por quem ele designar, 
importando um total de R$ ________ (___________). 

 
Parágrafo primeiro. Vencido o prazo de pagamento de que trata a cláusula terceira, sem 

que o mesmo tenha ocorrido, será calculado juros de 6% ao ano, sobre o valor da Nota Fiscal mais 
a atualização monetária pelo IGP-M, reservando-se à Administração o prazo de 03 (três) dias para 
tramitação da mesma. 

 
Parágrafo segundo. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

dotações orçamentárias: 
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08 - Secretaria Municipal da Saúde 
08.01 - Fundo Municipal da Saúde 
103010227.1.177000 – Aquisição de Equipamentos 
4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 3536/3611 
 
08 - Secretaria Municipal da Saúde 
08.01 - Fundo Municipal da Saúde 
103010227.1.151000 – Aquisição de equipamento e material permanente PAB - Fixo 
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 2005/3627  

 
Cláusula quarta. A entrega deverá ser realizada na Prefeitura Municipal de Tapes, Rua 

Coronel Pacheco, nº 198, Centro, Tapes/RS, no horário de 09:00 às 15:00, no prazo de no máximo 
de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho. 
 

Parágrafo único. O objeto contratado será recebido: 
 
a)  PROVISORIAMENTE, pelo Secretário Municipal de Saúde ou por quem ele designar, 

para posterior verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo máximo de 
02 (dois) dias úteis, a contar da data da entrega do veículo, e 

b) DEFINITIVAMENTE, após verificação da qualidade e quantidade e consequente 
aceitação, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do Recebimento Provisório. 

c) O objeto deverá estar dentro das normas aplicáveis de qualidade e, caso não satisfaça às 
especificações exigidas ou apresente defeitos e incorreções, não será aceito, devendo ser retirado 
pelo fornecedor no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da notificação. 

d) O licitante vencedor deverá obedecer ao prazo determinado para a entrega do objeto. No 
caso de não cumprimento do prazo, será aplicada multa por atraso. 

e) O veículo deverá ser entregue intacto, sem amassados, danificados ou quaisquer outros 
defeitos que possam comprometer a qualidade do mesmo, respeitando as embalagens primárias e 
secundárias. 

f) A marca apresentada na proposta não poderá ser substituída por outra no ato da entrega do 
veículo.  

 
Cláusula quinta. A vigência do contrato tem seu termo inicial com a assinatura do 

instrumento e o final no término da garantia. 
 
Cláusula sexta. O veículo adquirido deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação 

de acordo com o período estabelecido pelo fabricante. No entanto, será considerado o período 
mínimo de 12 (doze) meses de garantia, com exclusão de qualquer outro prazo inferior ao 
estabelecido neste documento. 

 
Parágrafo primeiro. A garantia legal é o prazo que a Contratante possuirá para reclamar 

dos defeitos constatados no veículo adquirido. O direito de reclamar independerá de certificado de 
garantia, bastando apenas apresentação da nota fiscal do veículo. 

 
Parágrafo segundo. Quanto aos prazos legais para registro de reclamação, estes estão 

previstos no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor nos seguintes termos: 
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a) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 
I - trinta dias, tratando- se de fornecimento de serviço e de veículo (s) não- duráveis; 
II - noventa dias, tratando- se de fornecimento de serviço e de veículo (s) duráveis. 
 
Parágrafo terceiro. Detectado problema (s) no veículo, a contratada e a contratante terão 

o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da reclamação, para sanar o (s) problema (s) do veículo, 
conforme preceitua o artigo 18 do Código de Direito do Consumidor. Extrapolado esse prazo, a 
contratante poderá exigir um veículo similar, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento 
proporcional do preço. Contudo, o período de 01 (um) mês não deve ser estipulado em caso de se 
tratar de veículo essencial com defeito e a troca deve ser imediata. Não haverá quaisquer ônus à 
contratante. 

 
Cláusula sétima. Obrigações da Contratada: 

 
a) Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações e termos mencionados na 

proposta e neste documento. 
 
b) Garantir a entrega do veículo, atendidas as descrições, assumindo inteira 

responsabilidade pela execução do objeto da presente licitação. 
 
c) Custos relativos a deslocamento, para transporte do veículo, bem como de deslocamento 

de peças e pessoal para as futuras manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da 
Contratada, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de 
responsabilidade da mesma, observadas as normas de segurança do trabalho e de trânsito, não 
cabendo nenhum ônus à Contratante. 

 
d) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou 

morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, 
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade. 

 
e) Prestar esclarecimentos à Administração sobre o objeto contratado, fornecendo toda e 

qualquer orientação solicitada. 
 
f) A Contratada será responsável por quaisquer danos, perdas ou avarias a que der causa, 

por si e/ou por seus empregados, em instalações, informações e/ou pertences à Administração ou de 
terceiros, seja por imprudência, negligência ou imperícia, respondendo pelo ressarcimento dos 
prejuízos apurados, sendo responsável por repor tais danos num prazo máximo de 24 h (vinte e 
quatro horas). 

 
g) A Contratada deverá repor, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

quaisquer acessórios e equipamentos, obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito, 
contido nos veículos, que vierem danificados ou em desconformidade com o Código Nacional de 
Trânsito. 

 
Cláusula oitava. A contratante poderá modificar unilateralmente o presente Contrato para 

melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da Contratada, com 
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base no art.65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula nona. Pela inexecução contratual a Contratada, ficará sujeita as seguintes 

penalidades: 
 
a)executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 
 
b)executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 

 
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 

 
d)inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
e)causar prejuízo material resultado diretamente de  execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato. 

 
OBS: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
Parágrafo único. 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.  

 
Clausula décima. A fiscalização e acompanhamento dos serviços ficarão a cargo da fiscal 

nomeado através de portaria. 
 
Cláusula décima primeira. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos 

artigos 77, 78, 79, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

    Cláusula décima segunda.  O presente contrato está vinculado ao Edital de Licitação, na 
modalidade de Pregão Eletrônico nº. 029/2018, pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual terá aplicabilidade também onde o 
contrato for omisso. 

 
Cláusula décima terceira. A Contratada compromete-se a manter, durante toda a 

execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, condições estas de 
habilitação e qualificação inicialmente exigidas. 

 
 
Cláusula décima quarta. As partes elegem o Foro de Tapes/RS para dirimir dúvidas 

emergentes do presente Contrato. 
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 
              

 Tapes, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 

Silvio Rafaeli. 
Prefeito Municipal 
Contratante. 
 
 
 
 
 
Contratada. 

 
 
 
 

Luis Eduardo Barcellos Cidade 
Assessor Jurídico 
OAB nº 47.338 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA 
NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 029/2018 
 
 
   ..........................................., inscrito no CNPJ nº. ............................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº................................ e do CPF nº. ...................................., DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº.9.854, de 27 de outubro de 1999, que não  emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
     ----------------------------------------------------- 
       (data) 
 
 
 
     ---------------------------------------------------- 
      (representante legal) 
 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 


