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PROCESSO Nº 73/2017 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2017 
 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA, torna público, para ciência dos interessados, que por 
intermédio de sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio, realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO. 
 
A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO GLOBAL, será conduzida pela Pregoeira e sua Equipe 
de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.014/03, pela Lei 
Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 
8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema eletrônico adotado pela PREFEITURA para a 
realização deste certame é o da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 
Para a participação nesta licitação deverão, ser observadas os seguintes critérios: 

 Prazo para impugnação: 
Até 23:59h do dia 16/05/2017 

 
 Prazo para apresentação de pedidos de esclarecimentos:  

Até 23:59 h do dia 15/05/2017 
 

 Prazo para Credenciamento: 
Até 12:00 h do dia 19/05/2017 
 

 Prazo para recebimento das Propostas e Abertura da Sessão Pública: 
Até 13:30 h do dia 19/05/2017 
 

 Prazo para oferecimento de Lances: 
De 16:30 h às 17:30 h do dia 19/05/2017, acrescido do período aleatório. 
 
 Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o horário de 

Brasília – DF. 
 

1.  DO OBJETO: 
1.1 Contratação de Empresa para Transformação de um Veículo em Ambulância tipo Auto Socorro de Urgência 
– ASU, para uso do Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I 
do Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1 Poderão participar da presente licitação, Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital; 
2.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata ou em regime de 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, de 
qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em 
imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
2.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em 
seu(s) anexo(s).  
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3. DO CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
3.1 Para a participação nesta licitação é necessário que o licitante atenda a todas as exigências constantes neste 
Edital e em seus anexos, providencie a sua certificação e o seu credenciamento junto à CAIXA; 
3.2 Os licitantes, ainda não cadastrados na CAIXA, deverão providenciar o seu cadastramento acessando o 
endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu Poder Público, selecionar Compras Caixa, escolher Outros 
Compradores, selecionar a opção Editais, item Cadastre-se, onde deverão informar todos os dados solicitados; 
3.3 Após esta providência, o licitante receberá, via e-mail, o código de acesso para ser combinado com a senha 
temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha 
definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento 
do licitante poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no sítio; 
3.4 O cadastramento / credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica; 
3.5 De posse da senha, o licitante deverá acessar novamente o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu 
Poder Público, selecionar Compras Caixa, escolher Outros Compradores, selecionar a opção Editais, item 
Certifique-se, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação, conforme modelo ali 
disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página; 
3.5.1 A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma 
reconhecida em cartório e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante 
para constituir mandatários; 
3.5.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou 
cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.6 Após digitar seus dados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, o licitante será convocado, via e-mail, a 
comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.5.1 ou 3.5.2, 
conforme o caso, para efetivar a sua certificação; 
 3.6.1 Antes de comparecer à agencia, orientamos que o fornecedor entre em contato com o Help Desk CAIXA 
pelo telefone 0800 726-0104, para esclarecimento de dúvidas exclusivamente a cerca do sistema; 
3.6.2 O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou documento equivalente, 
deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência que, após verificar a autenticidade dos documentos e 
das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada. 
3.7 Após essa etapa, a empresa deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço 
eletrônico www.caixa.gov.br. Acionar o menu "Poder Público", clicar no menu "Compras Caixa". No menu 
"Outros Compradores" selecionar "Editais", novamente clicar em "Editais", preencher o número do pregão 
no qual deseja se credenciar e/ou nome do comprador e clicar em "OK”. Na coluna 
"Credenciamento/Impugnação" clicar em "Edital", marcar a caixa "De acordo" com o Termo de 
Responsabilidade e clicar em "Credenciamento" e clicar em concordar e preencher o CNPJ da empresa e a 
senha e clicar em "OK"; 
3.7.1 O credenciamento tem sua validade restrita a um único pregão eletrônico, devendo o licitante credenciar-
se todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela PREFEITURA. A 
validação do credenciamento dar-se-á quando o licitante informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-
mail confirmando o credenciamento. 
3.8 A certificação é válida por 12 (doze) meses e possibilitará a participação em todos os pregões eletrônicos 
da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada pregão eletrônico; 
3.9 O link Editais permite o acesso a todos os pregões eletrônicos na fase de credenciamento, possibilitando a 
visualização dos dados dos itens licitados e do Edital. O fornecedor pode credenciar-se clicando no link Edital, 
na lista de pregões eletrônicos. Ao clicar no link Edital, serão apresentadas as seguintes opções ao fornecedor: 
Visualizar Edital, Credenciamento, Impugnação, e Visualizar Retificação do Edital, caso o Edital tenha 
sido modificado; 
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3.10 O link Visualizar Edital permite a leitura do Edital, impressão e/ou download do arquivo, bastando, para 
isto, clicar com o botão direito do mouse sobre o link Visualizar Edital e escolher a opção Salvar destino 
como...); 
3.11 Caso a ME/EPP não declare que se enquadra nessa condição, perde, automaticamente, os direitos 
estabelecidos na Lei Complementar 123/2006; 
3.12 Em caso de dúvidas quanto aos procedimentos acima indicados, e problemas decorrentes do uso do sistema 
da CAIXA, o licitante deverá obter informações através do telefone da CAIXA 0800 726-0104. 
 
4. DO SISTEMA ELETRÔNICO: 
4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como verdadeiros e firmes a sua proposta e seus lances; 
4.1.1. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, 
para imediato bloqueio de acesso; 
4.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
4.2 Se o sistema do pregão eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais da própria, com a 
desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e 
retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde 
ocorria a sessão pública; 
4.3 Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange o subitem anterior; 
4.4 No caso de desconexão apenas da Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a Pregoeira sua atuação no 
certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados, salvo se a desconexão da Pregoeira persistir por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, quando então a sessão do pregão será suspensa e será reiniciada somente 
após comunicação via e-mail aos participantes. 
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL: 
5.1 Para ter acesso a essa etapa do processo o licitante deverá obrigatoriamente, ter cumprido as etapas 
anteriores. Nessa etapa serão visualizados os pregões eletrônicos que estão em fase de recebimento de 
propostas. 
5.2 O licitante deve encaminhar eletronicamente uma Proposta Comercial, até o dia e hora estabelecidos no 
preâmbulo deste instrumento e no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, o menu "Poder Público", clicar no 
menu "Compras Caixa". No menu "Outros Compradores" selecionar "Editais", item Propostas, escolher 
no quadro Comprador a opção Prefeitura Municipal de Lages/SC (OK), selecionar o Pregão nº 16/2017, 
escolher a opção Enviar Proposta, clicando no $ (ícone que aparece do lado direito da tela), abrindo a tela 
digitar CNPJ/senha, através da opção Anexar Planilha, abre a tela para procurar no seu computador o arquivo 
que contém a Proposta Comercial. Clique em Salvar e a tela voltará para a página Proposta, que deverá ser 
preenchida corretamente, inclusive o campo reservado ao preço. Ao final clicar em Confirmar Envio; 
5.2.1. Os valores eletrônicos da proposta de preço deverão ser digitados no campo disponibilizado pelo 
sistema, pelo PREÇO POR ITEM, informado na Proposta Comercial; 
5.2.2. A Proposta Comercial deve ser anexada em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, 
com tamanho limitado a 8 MB (megabytes); 
5.2.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada; 
5.2.4. Caso a substituição da proposta envolva alteração no preço ofertado, a Proposta de Preço deve ser 

novamente digitada, conforme subitem 5.2.1. 
5.3 A Proposta Comercial, deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preço, 
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caso contrário, ao anexar a planilha os valores digitados serão perdidos e deverão ser digitados novamente; 
5.4 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, constando nome e 
endereço completo, redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas, 
contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação do(s) 
signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador), contendo os seguintes elementos: 

5.4.1 O preço unitário, que deverá ser cotado em moeda nacional, com, no máximo, duas casas decimais 
depois da vírgula e nele já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos 
diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser 
devidos em razão do objeto deste Edital; 
5.4.2 Marca do(s) produto(s) cotado(s); 
5.4.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta será 
considerada válida pelo referido período; 
5.4.4 A proposta Comercial deve estar acompanhada das Declarações, que: 

a) Correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) 
produto(s) licitado(s); 

b) Aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se ao disposto pela Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares; 

c) O(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira responsabilidade, até a 
entrega definitiva; 

d) Cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do 
disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 

e) Se enquadram ou não na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006 e Alterações 
Posteriores; 

 
Nota: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço e telefone da Empresa, 
bem como, o nome, o nº do RG, CPF e o cargo do titular que a representará no contrato decorrente, se 
vencedora.  
5.5 Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados 
como inclusos nos preços propostos, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título; 
5.6 No caso de propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, para efeito de classificação, prevalecerá 
aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar; 
5.7 Após a fase dos lances, respeitado o prazo fixado no subitem 6.3 adiante, o licitante que tiver se classificado 
em primeiro lugar, deverá: 
5.7.1 Enviar para o e-mail pregaoeletronico@lages.sc.gov.br ou entregar diretamente no Setor de Licitações, 
sua Proposta Comercial, devidamente readequada, em função do(s) seu(s) menor(es) lance(es) ofertado(s). 
 
6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 
6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à regularidade 
fiscal, jurídica e qualificação econômico-financeira, conforme abaixo: 

 
 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 
alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual o 
Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da 
Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada, com emissão não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação, expedida 
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pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e 
Alterações Posteriores. 
 

 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
6.1.3 Cópia do CNPJ; 
6.1.4 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes; 
6.1.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
6.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; 
6.1.8 Prova de Regularidade com FGTS; 
6.1.9 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452/43. 

 
 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.1.10 O proponente, quando não for a Montadora fabricante do veículo, deverá apresentar uma certificação da 
Montadora fabricante do veículo comprovando que a transformação é devidamente homologada pela 
Engenharia da Montadora, não alterando a garantia do veículo; 
6.1.11 Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN, referente à marca e 
modelo do veículo ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo, sendo esta a Própria Licitante; 
6.1.12 Comprovante de capacidade técnica emitida pelo INMETRO, referente à marca e modelo do veículo 
ofertado, da empresa Licitante; 
6.1.13  Certidão de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA/CAU, apontando possuir responsável técnico na área de Engenharia Mecânica, que evidencie a sua 
capacidade e experiência, compatíveis com a execução do objeto licitado; 
6.1.14  Comprovar que o Profissional indicado, pertence ao quadro de pessoal da Empresa, mediante 
apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) 
ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a 
admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico de prestação de 
serviços e/ou no caso do profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 
6.1.15  Na inviabilidade de comprovar que o Profissional indicado pertence ao quadro de pessoal da Empresa, 
apresentar termo de compromisso, comprometendo-se, a contratá-lo até a data da assinatura do contrato, se 
vencedora, 

 
 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.1.16 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
 

 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
6.1.17 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu quadro 
de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em qualquer 
trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
6.1.18 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si 
declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes 
públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 
da referida Lei.  
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6.2 A documentação de habilitação, deverá ser encaminhada para o e-mail pregaoeletronico@lages.sc.gov.br ou 
entregue diretamente no Setor de Licitações, no prazo de até 03 (três) horas a contar da solicitação via e-mail, 
sob pena de inabilitação; 
 
Notas: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 (sessenta) dias, contados da 
data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet e a Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial 
do Estado; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox apresentada sem 
autenticação, fica facultado à Pregoeira, consultar sua regularidade via site; 
- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e 
filiais, serão aceitos pela Pregoeira para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do 
Proponente; 
 
6.3 Os documentos exigidos neste Edital, bem como a Proposta Comercial readequada em função do menor 
preço ofertado, que forem remetidos via e-mail, deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, 
exceto as extraídas pela internet, e deverão estar no Setor de Licitações, no prazo máximo de até 03 (três) dias 
úteis, contados da declaração do licitante vencedor do certame, preferencialmente, em envelope lacrado, 
identificado, em sua parte externa, da seguinte forma: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 

RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 13  CENTRO – LAGES – SC  CEP: 88501-900 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1 Os licitantes cujas propostas tenham sido classificadas poderão participar da disputa de lances no pregão 
eletrônico, sendo classificada em primeiro lugar aquela que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL; 
7.1.2 Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente 
será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado. 
7.2 Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que não atenderem aos requisitos deste Edital e seus 
anexos; 
7.3 A desclassificação das propostas será fundamentada pela Pregoeira e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 
7.4 No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas materiais que não alterem a 
substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
7.5 Caso os licitantes não apresentem lances, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com o licitante para que 
seja obtido melhor preço; 
7.6 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas em ordem crescente as ofertas de preços propostos, caso a 
proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) 
apresentada(s) por ME ou EPP com valor igual ou superior até 5% do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo 
empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
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7.6.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela ordem 
crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no Inciso I do art. 45 da 
LC 123/2006; 
7.6.1.1 Para exercer o disposto na LC 123/06, o Licitante deverá acessar o endereço eletrônico 
www.caixa.gov.br, o menu "Poder Público", clicar no menu "Compras Caixa". No menu "Outros 
Compradores" selecionar "Direito Preferência", no item Direito de Preferência ME/EPP, escolher no 
quadro Comprador a opção  Prefeitura Municipal de Lages/SC (OK), selecionar o Pregão nº 16/2017. O 
Sistema disponibilizará esta etapa no dia e horário agendados pela Pregoeira, pelo prazo de 5 minutos.  
7.6.2 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta deliberar pela 
apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o 
objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição; 
7.6.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta deliberar pela 
não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª 
ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos, 
observando-se o limite das classificadas; 
7.6.4 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não atender as 
exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a vencedora. 
7.7 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor 
estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 
7.8 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o 
Licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, na 
ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim 
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo 
Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será 
adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
7.9 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, a Pregoeira o inabilitará e examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor; 
7.10 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
7.11 A bem dos serviços, a Pregoeira, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em 
qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem 
necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em 
julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail; 
 
8. DA FASE DE LANCES: 
8.1 No endereço eletrônico, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital será iniciada a fase de lances 
na Internet, com a divulgação das propostas classificadas; 
8.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO POR ITEM, sendo o licitante imediatamente 
informado do recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor, através de e-mail; 
8.3 Assim que o lance for confirmado com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será 
enviado no e-mail de confirmação do lance) e servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo 
ser utilizado em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:  
 

Formato:   CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN  
Legenda:   CCCCC = N.º do Pregão Eletrônico   

 III = n.º do item   
 AAAA = Ano do Pregão Eletrônico 
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 UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico   
 NNNNNN = n.º seqüencial do lance 

Exemplo:   00059.002.2003.7855.000001 
 

8.4 Não será aceito desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 
constantes no item 16.1 deste Edital; 
8.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas neste Edital; 
8.6 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
8.7 No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
8.8 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante; 
8.9 A etapa de lances será composta de um período fixo pré-determinado conforme preâmbulo deste 
Edital, acrescido de um período aleatório (randômico), definido pelo sistema, de até 30 (trinta) minutos; 
8.9.1 O sistema emitirá aviso na página de lances em andamento, informando que o certame entrou no período 
aleatório e se encerrará a qualquer momento; 
8.9.2 O período aleatório objetiva tão somente disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que 
possam registrar seus últimos lances, não se configurando esse período em reabertura da etapa competitiva de 
lances. 
8.10 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema divulgará o nome do licitante cujo 
lance proposto foi o menor; 
8.11 Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor 
estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, podendo a Pregoeiro negociar diretamente com 
o licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
9.1 Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira verificará o atendimento das condições de habilitação do licitante 
que tiver formulado a melhor oferta; 
9.2 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todos os documentos exigidos ou se estiverem 
ilegalmente formalizados ou com vigência expirada, exceção feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal e 
trabalhista; 
9.3 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, hipótese em que será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 
desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 
9.4 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Pregoeira, convocar a ME/EPP remanescente 
mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 
9.5 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste Edital, este será 
declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal; 
9.5.1 O licitante declarado vencedor deste certame, deverá, então, encaminhar a Proposta Comercial, em 
original, assinada pelo seu representante legal, devidamente readequada em função do seu menor preço, 
juntamente com os documentos de habilitação solicitados pela Pregoeira, no prazo e na forma fixados no 
subitem 6.3 deste Edital. 
9.6 No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a substância 
do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação; 
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9.7 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado à Pregoeira a aplicação das disposições do art. 48 
da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
9.8 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada, fica facultado à Pregoeira, 
consultar sua regularidade via site. 
 
10. DOS RECURSOS: 
10.1 Após a divulgação do licitante vencedor, será aberto o prazo para manifestação imediata e motivada da 
intenção recursal, a contar da data da notificação via e-mail, sendo que deverá ser devidamente registrada a 
síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, o 
menu "Poder Público", clicar no menu "Compras Caixa". No menu "Outros Compradores" selecionar 
"Intenções e Recursos", no item Intenções e Recursos, escolher no quadro Comprador a opção  Prefeitura 
Municipal de Lages/SC (OK), selecionar o Pregão nº 16/2017, escolher a opção Intenção de Recurso, item 
Nova Intenção, no prazo estabelecido no sistema; 
10.2 Ao licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pela Pregoeira, será concedido o 
prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente; 
10.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser inseridos no campo específico no endereço eletrônico 
www.caixa.gov.br, o menu "Poder Público", clicar no menu "Compras Caixa". No menu "Outros 
Compradores" selecionar "Intenções e Recursos", no item Intenções e Recursos, escolher no quadro 
Comprador a opção  Prefeitura Municipal de Lages/SC (OK), selecionar o Pregão nº 16/2017, escolher a 
opção Recursos ou Contrarrazões, item Novo Recurso ou Empresa Recorrente, opção Registrar 
Contrarrazão, de acordo com as orientações previstas no sítio da CAIXA; 
10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao licitante declarado vencedor; 
10.5 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
10.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de 
comunicação por e-mail, ficando, ainda, à disposição dos interessados, no endereço eletrônico da 
PREFEITURA http://www.lages.sc.gov.br/administracao/licitacao.php e arquivados no processo licitatório. 
10.7 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo legal e/ou 
subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
licitante. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
11.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ao) analisado(s) pela Pregoeira que o(s) submeterá 
ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à homologação do resultado e 
dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não houver interposição de recurso, caberá à 
Pregoeira a adjudicação. 
 
12.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 DO(S) CONTRATADO(S): 
12.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s), da proposta e do Contrato, 
decorrente; 
12.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu recebimento. A 
recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 
12.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em 
até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
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12.4 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou 
que possam comprometer a sua qualidade; 
 

 DO CONTRATANTE: 
12.5 Emitir o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da data da Homologação;  
12.6 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 10 (dez) dias contados da data da 
sua emissão; 
12.7 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital. 
 
13. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS): 
13.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente; 
13.2 De Execução, em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação; 
13.3 De Entrega(s) e Local(is), até 15/09/2017, no Corpo de Bombeiros de Lages, à Rua Mato Grosso nº 171, 
Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Lages/SC; 
13.4 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2017. A sua vigência será da 
data da sua assinatura, até 31/12/2017. 
 
14. DO(S) PAGAMENTO(S): 
14.1 Será(ão) efetuado(s) em até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da entrega do objeto, à vista 
da(s) Nota(s) Fiscal(is) decorrente(s) e da entrega técnica, nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares. 
14.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação 
de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais 
Documentos inerentes ao Processo. 
 
15. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
15.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 
demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 
15.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
16. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
16.1 O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta: 2.328 – Convênio Corpo de 
Bombeiros Militar, Código de Despesa nº 158 e Elemento de Despesa nº 4495252, ano base 2017; 
16.2 Valor Total Estimado, Máximo: R$ 77.940,00 (setenta e sete mil e novecentos e quarenta reais). 
 
17.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
17.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
17.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades prevista 
nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do fornecimento total, além 
das medidas legais cabíveis; 
17.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
17.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a 
contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% (vinte 
por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de 
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convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim 
sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço 
menor; 
17.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a Administração 
exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, nos termos do parágrafo 
único do Art. 416 do Código Civil; 
17.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2014, ou para provocar 
confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
18. DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 
18.1 Os pedidos de esclarecimentos / questionamentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Pregoeira, 
até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, exclusivamente por meio eletrônico, 
via internet, para o endereço eletrônico www.caixa.gov.br. Acionar o menu "Poder Público", clicar no menu 
"Compras Caixa". No menu "Outros Compradores" selecionar "Editais", novamente clicar em "Editais", 
preencher o número do pregão, selecionar FAQ ?; 
18.1.1 Os pedidos de esclarecimentos / questionamentos deverão ser encaminhados, conforme citado no subitem 
anterior, até o dia e horário informados no preâmbulo deste Edital; 
18.1.2 As respostas da Pregoeira aos esclarecimentos / questionamentos serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico acima mencionado. 
18.2 Nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, qualquer pessoa poderá impugnar os 
termos deste Edital perante a CAIXA no endereço www.caixa.gov.br. Acionar o menu "Poder Público", clicar 
no menu "Compras Caixa". No menu "Outros Compradores" selecionar "Editais", novamente clicar em 
"Editais", preencher o número do pregão e clicar em "OK”. Na coluna "Credenciamento/Impugnação" clicar 
em "Edital", marcar a caixa "De acordo" com o Termo de Responsabilidade e clicar em "Impugnação". 
18.3 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em 
seus anexos; 
18.4 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como 
elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 
18.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus anexos; 
18.6 Somente serão aceitos propostas e lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no 
preâmbulo deste Edital; 
18.7 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na PREFEITURA; 
18.8 Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance 
vencedor e demais informações relativas à sessão pública do pregão; 
18.9 Caso haja alguma retificação do Edital, a mesma será disponibilizada no endereço eletrônico 
www.caixa.gov.br. Acionar o menu "Poder Público", clicar no menu "Compras Caixa". No menu "Outros 
Compradores" selecionar "Editais", novamente clicar em "Editais", preencher o número do pregão e clicar 
em "OK”. Em seguida Visualizar retificação de Edital, permanecendo válidos o credenciamento e as 
propostas já enviadas, caso a retificação do Edital não lhes altere o conteúdo; 
18.10 Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo 
o credenciamento dos licitantes; 
18.11 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico 
www.caixa.gov.br; 
18.12 Em qualquer fase do procedimento licitatório, a PREFEITURA se reserva o direito de solicitar aos 
licitantes, esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito juízo e entendimento dos documentos 
apresentados; 
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18.13 É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada exclusivamente a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo licitatório; 
18.14 Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções não 
exigidas pelo presente Edital e seus anexos; 
18.15 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Pregoeira. 
18.16 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br. 
 
19.  DO DIREITO DE RESERVA: 
19.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 59 da Lei de 
Licitações; 
 
19.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 
19.3 O(s) produto(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após 
notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus 
ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
20. DO FORO: 
20.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

 
 
 

Lages, 18 de abril de 2017. 
 
 
 
 

Vanessa de Oliveira Freitas 
Pregoeira  

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prefeitura do Município de Lages 
Estado de Santa Catarina 

Secretaria da Administração 
Setor de Licitações 

 

 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 
REF.:  Pregão Eletrônico nº 16/2017  
 
OBJETO: Contratação de Empresa para Transformação de um Veículo em Ambulância tipo Auto 

Socorro de Urgência – ASU. 
 
 

1. DESCRIÇÃO RESUMIDA 
 

 
2 - TRANSFORMÇÃO EM AMBULÂNCIA 
 
2.1. GERAL 
2.1.1. A empresa implementadora responsável pelas alterações deverá zelar pela:  
2.1.1.1. Confiabilidade e adequação em estrada do veículo, não tendo efeito negativo sob as características 
originais de condução; 
2.1.1.2. Danos subsequentes, resultantes da fixação ou instalação de componentes, como sistemas elétricos ou 
eletrônicos exclusivos; 
2.1.1.3. Segurança funcional e liberdade de movimento de todas as peças móveis. 
2.1.1.4. Todas as instalações e alterações deverão levar em consideração as informações contidas no “Manual 
do implementador” emitidas pela respectiva montadora. 
2.1.1.5. A empresa transformadora deverá efetuar a retirada do veículo para a transformação no quartel do 
Corpo de Bombeiros Militar de Lages, situado na Rua Mato Grosso nº 171, Bairro São Cristóvão, Lages – SC, 
CEP 88509-220; 
2.1.1.6 O veículo deverá ser transportado segurado e em veículo plataforma. 
2.1.1.7 Será solicitado isenção do ICMS na emissão da nota fiscal. 
 
2.2. CARROCERIA EXTERNA: 
2.2.1 Deve ser instalado janela de correr na porta deslizante lateral, construída em perfis de alumínio extrudado, 
borracha de vedação, vidros temperados com fundo jateado ou película na cor branca com 03 (três) filetes de 01 
cm (um centímetro) que permita visibilidade de dentro para fora. 
2.2.2. Manter as portas traseiras de modo original. 
2.2.3. A viatura deverá ser pintada na cor vermelha rubi (PADRÃO CBMSC: referência tinta Rener Renodur 
acrílica vermelho rubi código C00M16921319401) ou VW Flash D-8 D-8, compatível com a cor das demais 
viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 
2.2.4. Lay Out Padrão Bombeiros de SC, em vinílico auto-adesivo refletivo 3M, de alta qualidade sendo que os 
detalhes deverão ser seguidos conforme padrão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O Lay Out 
Padrão Bombeiros de SC de plotagem será encaminhado à empresa ganhadora posteriormente; 
2.2.5 Quebra-Mato que proteja a parte frontal, faróis dianteiros, e parte de baixo do veículo, produzido de ferro 
cromado submetido a processo de zincagem e pintura epoxi na cor preta. 
 
2.3. CARROCERIA INTERNA:  
 2.3.1. Divisória da cabine do motorista com acesso livre de comunicação, sem folha de porta, construída em 
chapa de compensado Naval e revestida em courvim na cor do estofamento original pela parte do 
compartimento da cabine e em material semelhante ao restante do compartimento da carroceria (atendimento do 
paciente), na cor branca com reforços estruturais no batente da porta com recuo para trás o suficiente para 
instalação de suportes atrás dos bancos. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

VALOR 
MÁXIMO 

UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 

01 
Transformação de um Veículo em Ambulância tipo 
Auto Socorro de Urgência – ASU 

1 UN 77.940,00 77.940,00 

VALOR GLOBAL  77.940,00 
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2.3.2. Deve ser substituído o banco duplo (original) do passageiro na cabine do motorista por um banco 

individual também regulável, mantendo o mesmo padrão, ergonomia e originalidade. 
2.3.3 Os cantos onde houver a possibilidade de impacto com a maca e outros equipamentos, tais como, banco 
baú, armário lateral e compartimento do cilindro, deverão ser arredondados e protegidos com chapa de aço inox 
ou alumínio de 1,5 mm. 
2.3.4. Revestimento interno do teto e laterais em material anti-mofo de fácil assepsia inteiriça e sem emendas na 
cor branca, com reforços de perfis de aço na linha automotiva, revestimento nas portas laterais do mesmo 
material e entre a lataria e o revestimento deve ser instalado, em todo o compartimento de atendimento, material 
de isolamento termo-acústico em estiropor de alta densidade com espessura entre 35 mm e 45 mm e colado com 
adesivo de alta resistência térmica. 
2.3.5. Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval, e deverá ser constituído por uma 
única peça, sem costura, sem necessidade de ser encerado de linóleo sólido, vinil ou de epóxi vazado e que 
garanta condições de aderência mesmo quando molhado. O revestimento devera ter uma espessura mínima de 
3,5 mm e de aplicação permanente ao sub-assoalho. O material de revestimento do assoalho deverá cobrir todo 
o comprimento e largura da área de trabalho do compartimento. O material deverá possuir características de alto 
tráfego, atendendo a norma europeia EN-685 classe (34), “resistência a desinfetantes de superfície de uso 
hospitalar” revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante em cor neutra que permita 
perfeita harmonia estética com os demais móveis, a escolha da cor fica condicionada em comum acordo entre a 
contratada e a contratante, representada pelo comandante da OBM. O material deve ser antiderrapante, inteiriço, 
sem emendas ou fresta para não haver infiltração de líquidos de modo a obter uma perfeita assepsia. A base dos 
armários, banco baú, banco giratório, fixadores, todos os equipamentos fixos que tenham contato com o piso, 
deverá ser aplicado vedante e acabamento com sikaflex total, além de uma barra de metal (alumínio) para maior 
proteção aos móveis. 
2.3.6. Em todos os móveis deve ser utilizado compensado naval de 15mm de espessura com acabamento em 
fórmica texturizada. A empresa proponente deve fornecer garantia de 2 (dois) anos para os móveis em geral. 
2.3.7. O interior do compartimento de atendimento deverá estar isento de cantos vivos. Tudo que constituir 
obstrução à cabeça e que possa ser perigoso a pessoas no compartimento de atendimento deverá ser almofadado. 
O acabamento de todo o compartimento de atendimento incluindo o interior do armário de armazenamento 
deverá ser construído com material liso tipo laminado, fibra ou plástico, impermeável e resistente à água, sabão 
e desinfetantes. Os painéis deverão ser instalados de maneira que não ocorra flexão, deflexão, empenamento ou 
vibração. 
2.3.8. Deve ser instalado defletor para direcionar o ar condicionado para o compartimento anterior 
(compartimento da vítima) de forma que mantenha as características originais do ar condicionado do veículo 
sem a instalação de novo ar condicionado. 
2.3.9. Lateral direita (atrás do Carona) deve ser instalado os seguintes móveis:  
2.3.9.1. Banco Baú para acompanhantes, com cintos de segurança quatro pontos, onde sobre a tampa do baú 
deve ser instalado um assento inteiriço com espuma de espessura mínima de 30 mm, densidade 28, com 03 
(três) encostos individuais, fixados na parede interna. Os encostos deverão ser de espuma injetada densidade 28, 
com espaldar lateral, semelhante ao encosto do banco automotivo e revestido em courvim automotivo, cintos de 
segurança de quatro pontos, conforme as normas específicas para cinto de segurança. Ainda deverá ser instalado 
três cintos de segurança, sendo que o fixador (fivela) dos cintos deverão ficar presos na parte lateral do banco 
baú com distância entre eles respectivamente de 600mm, 400mm e 400mm (levando em conta a porta lateral 
corrediça) os quais possibilitem a fixação adequada quando da condução de vitimas sobre o banco. Sob a tampa 
do baú (dentro do Banco Baú) deverão ser dimensionados locais para colocação de: 01 (uma) tala para tração de 
fêmur tamanho adulto e 01 (um) tamanho pediátrico, 01 (um) colete de imobilização dorso-lombar tamanho 
adulto e 01 (um) tamanho infantil e cobertores. As dobradiças da tampa do banco baú devem ser reforçadas e de 
preferência diferentes das dobradiças de armários ou de móveis. O banco baú deverá ter uma largura máxima de 
450mm e mínima de 400mm. 
2.3.9.2. Deverá ser instalado no banco baú, lixeiro embutido tipo U, com tampa e trava mecânica.  
2.3.9.3. Logo atrás da divisória do motorista deve ser previsto um nicho adequado para instalação de uma 
cadeira retrátil de rodas, presa com sistema de soltura rápida. Também deverá ser instalado um pega mão (tipo 
de ônibus) de aproximadamente 600 mm de comprimento no lado direito da porta lateral, em altura adequada 
para que uma vítima consiga se segurar e apoiar-se para adentrar a ambulância. 
2.3.10. Lateral esquerda (atrás do Motorista) deve ser instalado os seguintes móveis: 
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2.3.10.1. Armário aéreo dividido em 03 (três) nichos, cada um com 02 (duas) portas de acrílico transparente, 

com trava mecânica, para acondicionamento de materiais leves (colares cervicais, encostos de cabeça, etc). O 
armário deverá ocupar comprimento total da lateral esquerdo veículo e ter uma altura aproximada de 300 mm, e 
profundidade de 320mm. 
2.3.10.2. Bancada inferior, instalada em toda a extensão da viatura, desde a parede divisória do motorista até o 
armário para acondicionamento do cilindro de oxigênio. A bancada deverá ter uma altura de aproximadamente 
850 mm, largura de 400mm e borda superior em formato de batente com 50mm para cima, para evitar que 
objetos rolem e caiam da bancada. Em seu lado direito (logo após a divisória do motorista) deverá ser previsto 
um suporte para cilindro portátil de oxigênio (white med) de 1m³, compreendendo de uma tira elástica de alta 
resistência com uma ponta fixa e e na outra  ponta um sistema de fácil abertura, sendo esse tira instalada a uma 
altura de 350mm em relação à bancada. Ainda atrás da divisório do motorista deverão ser prevista 03 (três) 
gavetas com sistema de travamento também sem chave. Ao lado das gavetas deverá haver um nicho com 
medidas aproximadas de 650 mm  de comprimento por 40mm de altura com porta de travamento duplo sem 
chave, para acondicionamento de materiais diversos.  
2.3.10.3. Sobre a bancada, deverá ser dimensionado local específico para o desfibrilador e  sugador elétrico. 
2.3.10.4. Na bancada inferior deve ser embutida a bateria auxiliar de 150 Ah, tendo todos os equipamentos 
elétricos suplementares ligados nesta, o 01 (um) inversor de potência de 1000 w e um encaixe para 
acondicionamento de uma maca rígida reserva (tamanho adulto) com os cintos, sendo revestido em fórmica na 
cor dos demais móveis, com acesso pela parte traseira da viatura. Deverá ser prevista uma abertura (logo abaixo 
do nicho ao lado das gavetas), através de porta com sistema de travamento duplo sem chave, para facilitar o 
acesso à bateria e ao inversor de potência em caso de manutenção. Deverá ser previsto pequenas aberturas para 
exaustão dos gases da bateria. 
2.3.10.5. Sobre a bancada, fixada na lateral da viatura deverá ser instalar a régua de oxigenação equipadas com 
fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com mascara conforme NBR 14.561 e com régua tripla de oxigênio 
com 03 conexões do tipo rosca normalizada para oxigênio conforme NBR 254, para uso de fluxômetro, 
aspirador e umidificador, juntamente com o painel de comando da parte elétrica (chaves para iluminação, 
exaustão e tomadas). 
2.3.10.6. Logo após o nicho, deverá ser instalado um armário com largura aproximada de  1000mm, altura de 
1080mm e com a mesma profundidade da bancada inferior. Esse armário deverá ser dividido em 04 (quatro) 
nichos independentes entres si cada um com 02 (duas) portas de acrílico transparente, com trava mecânica, para 
acondicionamento de materiais leves. Cada nicho será dividido ao meio por uma prateleira interna. 
2.3.10.7. Na bancada, antes ao armário, deverá haver um nicho com largura de 350mm, e altura até o armário 
aéreo, para colocação da bolsa de kit de talas multi split. 
2.3.10.8. Logo após o armário, deverá ser instalado um armário  para acondicionamento do 01 (um) cilindro de 
oxigênio de 7 m³ , com sistema de travamento e contenção do cilindro, com tampa de fecho e trava mecânica e 
abertura com bordas arredondadas para inspeção do cilindro. O armário deverá conter uma abertura com porta 
de bordas arredondadas. 
2.3.10.9. Deverá ser fornecido Kit de oxigenação composto por um cilindro de aço ou alumínio com capacidade 
mínima de 7 m³, manômetro ligado ao cilindro de oxigênio e com saída ligada nas mangueiras de oxigênio 
transadas instaladas na régua com fluxômetro.  
2.3.10.10. Na traseira da viatura, ao lado do acesso à maca rígida reserva, deverá ser instalado extintor de pó 
químico seco – PQS, de 4kg e com sistema de soltura rápida. Toda a parte traseira (nos locais de entrada da 
maca, onde há o choque da maca com o piso do veículo) deverá ser revestida por chapa de aço inoxidável de 
1,5mm de espessura, dobrada a frio com o formato exato da traseira da viatura de modo que acompanhe todas 
as curvas e que mantenha as aberturas das luzes. 
2.3.11. Centro do veículo deve ser instalado os seguintes móveis: 
2.3.11.1. Banco para o socorrista instalado na cabeceira da maca retrátil, com as seguintes características: 
Encostos de braço móvel, base reforçada e giratória em 360° com o giro por meio de base giratória do tipo 
disco com trava a cada 90°. 
2.3.11.2. Assento e encosto em espuma injetada, densidade 60 Kgf/m³, revestidos em courvim automotivo na 
tonalidade de cor predominante dos móveis. Cinto de segurança abdominal de 04 pontos, com terminal de 
fixação macho-fêmea na parte frontal e toda a estrutura do cinto deve ser fixada diretamente ao banco. 
2.3.11.3. 01 (um) suporte para soro e sangue, construído em aço cromado, fixado no teto. 
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2.3.11.4. 01 (um) pega mão fixado no teto, em perfil de alumínio com suportes de fixação em polietileno e 

reforços estruturais em perfil de chapa dobrada. 
2.3.11.5. Proteção contra impactos nas saídas das portas, com almofadas especiais, revestidas em courvin de 
alta resistência.  
2.3.11.6. 06 Luminárias sendo 04 (quatro) luminárias de LED com duas intensidades de luz, no compartimento, 
com tecla de acendimento no painel de comando de forma a ligar de duas em duas luminárias. 02 (duas) 
lâmpadas de LED com focos direcionáveis, sobre a maca, no teto do veículo também com tecla de acendimento 
no painel de comando de forma a ligar.  
2.3.12. Maca retrátil deve seguir o seguinte padrão: 
2.3.12.1. A alavanca para engate e desengate da Maca Retrátil, deve ser fixada em dois pontos de modo a deixar 
a maca mais para a direita, onde no piso devem ser instalados parafusos tipo passante com porca auto travante. 
2.3.12.2. A maca deve ser fornecida e instalada na viatura pela montadora contratada seguindo as instruções de 
instalação determinada pelo fabricante da maca. 
2.3.12.3. Perfil de montagem: 
2.3.12.3.1. A maca retrátil deve apresentar as seguintes características: 
a. A maca deve ser montada com perfis de alumínio tubular em seção redonda e dimensionada para suportar 
pacientes de até 200 kg, apresentando uma capacidade mínima de carga de 300 kg, Deve ter o quadro das 
pernas e o quadro do leito, construídos em tubos de alumínio, com seção redonda de 25,4 e 31,75 mm de 
diâmetro, sendo que os tubos da estrutura do leito, das pernas e dos eixos da maca devem possuir uma espessura 
mínima de 3,00 mm. Os perfis de alumínio devem seguir normas de fabricação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) nº 6063, 6061 ou 6262, com temperas T5 ou T6 conforme a necessidade. As 
propriedades mecânicas dos perfis devem seguir a norma ABNT-NBR 7000. Os perfis devem ser encaixados 
com conexões de alumínio injetadas e estudadas de alta resistência em toda a estrutura da maca, para reduzirem 
o risco de quebra, proporcionando maior segurança e durabilidade ao equipamento. A fixação das conexões aos 
perfis deverá ser feita com pinos elásticos, não devendo ser utilizada solda, já que a mesma pode comprometer a 
estrutura da maca causando trincas, rachaduras e consequentemente acidentes. Os pinos elásticos devem ser 
travados com rebites tipo U, para impedir que os mesmos se movimentem com as torções que a maca sofre em 
sua utilização. 
b. Deve possuir um espaldar regulável para elevação da cabeça, tronco e membros superiores do paciente 
(Movimento Fowler) com no mínimo 6 (seis) posições que variem de 0 a 90 graus. A base do sistema de 
elevação deve ser rígida, em material ABS para possibilitar procedimentos de RCP sobre a maca, 
proporcionando também maior conforto ao paciente. 
c. Deve possuir alças laterais basculantes com altura mínima de 150 mm, medida a partir do leito da maca e 
dispositivos automáticos de acionamento em nylon na cor vermelha, que possibilitem maior agilidade nos 
procedimentos de resgate. 
d. Deve possuir uma alça de transporte traseira basculante, para permitir a colocação de uma prancha de 
imobilização sobre a maca sem que a alça dificulte este procedimento. 
e. Todos os cantos, bordas e cavidades devem ser arredondadas a fim de se evitarem acidentes. 
2.3.13.4. Dimensões: 
2.3.13.4.1. O leito deve possuir comprimento mínimo de 1900 mm e largura mínima de 560 mm, incluindo as 
alças laterais basculantes, conforme determinado pela norma ABNT NBR 14.561. A base do leito deve ser 
rígida em material ABS para proporcionar maior conforto ao paciente. A altura da maca deve ser definida pela 
montadora da ambulância ou pelo usuário da maca de acordo com a altura da carroçaria do veículo onde será 
utilizada. A medida do comprimento total mínimo da maca, tomada dos rodízios dianteiros até os rodízios 
traseiros quando deitada, deverá ser de 1900 mm. 
2.3.13.5. Rodízios: 
2.3.13.5.1. A maca deve possuir um conjunto de 4 (quatro) rodízios giratórios de material leve, revestidos em 
borracha, com diâmetro de no mínimo 120 mm, para facilitar seu uso em terrenos irregulares. Os rodízios 
devem ser dotados de sistema de freios de fácil operação. Deve possuir um conjunto de dois rodízios aéreos 
fixos de mesmo diâmetro, revestidos em borracha para apoio durante a colocação e retirada da maca do interior 
da ambulância. Os rodízios devem estar afastados adequadamente de modo a garantirem uma base estável e 
uma maior segurança contra tombamentos. 
2.3.13.6. Colchonete: 
2.3.13.6.1. O Colchonete deve ser confeccionado com espuma densidade 33 e revestido em material 
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impermeável auto extinguível, anti mofo, na cor preta, selado com costura eletrônica para não permitir a 

infiltração, a contaminação e que possa ser lavado facilmente. As dimensões do colchonete deverão ser iguais 
às medidas do leito, com espessura de 70 mm. O colchonete também deve ser bipartido para permitir a 
passagem dos cintos de segurança sob os ombros do paciente. 
2.3.13.7. Cintos de Segurança: 
2.3.13.7.1. A maca deve possuir 3 (três) cintos de segurança, sendo um na altura do peito, um na altura da bacia 
e um para as pernas, de forma a prevenir que o paciente tenha movimentos longitudinais, transversais, 
ascendentes e descendentes sobre a maca. O cinto localizado no peito do paciente deve contar com 2 (dois) 
cintos de ombro que deverão ser acoplados em conjunto com o cinto do peito formando um cinto de 4 (quatro) 
pontas, aumentando a segurança e minimizando o movimento para frente do paciente durante uma frenagem 
brusca ou em acidente com impacto frontal. As correias de imobilização devem ser fabricadas em nylon ou 
poliéster de fácil higienização com largura mínima de 48 mm, possuir fivelas metálicas com revestimento em 
PVC e sistema de engate rápido. Os cintos devem ser na cor vermelha para serem de fácil visualização e 
confeccionados com uma das extremidades de tal forma que permita ser prendido na maca em forma de laço 
possibilitando que o cinto seja removido para lavagem ou manutenção e instalado de forma rápida. 
2.3.13.8. Capacidade de Carga: 
2.3.13.8.1. A maca deve ter uma capacidade de carga mínima de 300 Kg, porém o fabricante deve apresentar 
laudo executado por profissional qualificado e habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA) 
comprovando que o equipamento suporta uma carga, no mínimo o dobro do peso estabelecido como capacidade 
de carga, distribuída de forma uniforme em toda sua estrutura. 
2.3.13.9. Mecanismos de retração das pernas: 
2.3.13.9.1. A maca deve possuir um mecanismo na parte inferior do leito, próximo à alça de transporte traseira, 
que possibilite a retração das pernas. O mecanismo de retração deve ser único, com sistema de segurança anti 
queda, e nas rodas sistemas de travamento tipo “stop turn”. A maca deve ser acionada individualmente e 
permitir sua utilização por apenas uma pessoa. 
2.3.13.10. Sistema de travamento da maca ao veículo: 
2.3.13.10.1. Deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema central de fixação estável, com sistema de 
engate rápido de fácil acesso e manipulação. Este sistema deve fixar a maca com rodas à carroçaria do veículo 
de resgate, sem a necessidade de caneleta guia ou plataforma no interior do veículo. Deve possuir um guia 
frontal para permitir o perfeito acoplamento da maca e batentes frontais com resistência para suportar o impacto 
da maca no momento de colocá-la no interior do veículo ou em caso de acidente. O material utilizado no 
sistema de travamento pode ser de alumínio ou aço, desde que atenda os limites mínimos de resistência e 
segurança. O dispositivo de fixação instalado para ancoragem da maca com rodas deve ser ensaiado para 
atender a norma internacional AMD STD 004, como descrito na norma ABNT NBR 14.561. O fabricante deve 
apresentar, na entrega do veículo, um laudo de ensaios de tração longitudinal, lateral e vertical para cima, feitos 
por profissional qualificado e habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA) comprovando a 
resistência do sistema de travamento. O sistema deve suportar uma carga de 1000 kgf nos três sentidos acima 
especificados. O sistema de travamento deve ser construído com dimensões compatíveis com a maca de forma a 
não raspar ou bater em nenhuma parte da maca durante sua colocação e retirada da ambulância. 
2.3.13.11. Suporte de soro e sangue: 
2.3.13.11.1. Deve acompanhar a maca, um suporte de soro e sangue telescópico de fácil manuseio, que possa 
ser acoplado junto à estrutura da maca durante sua utilização e que possua um compartimento específico para 
sua armazenagem quando fora de uso. 
2.3.13.12. Compartimento para cilindro de oxigênio e suporte de soro: 
2.3.13.12.1. A maca deve possuir, na parte dianteira abaixo do espaldar, um compartimento para a colocação de 
um cilindro de oxigênio de alumínio de 3,9 litros, com orifícios que permitam a visualização do manômetro e a 
regulagem da válvula tipo Yoke, bem como alojar o suporte de soro e sangue de forma que possa ser facilmente 
manuseado. 
2.3.13.11. Certificado de Garantia: 
2.3.13.11.1 O equipamento deve possuir um certificado de garantia contra defeitos de fabricação com instruções 
de procedimento e termos de garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal de venda, ou 
garantia de fábrica de 12 meses e mais 12 meses de garantia estendida. 
2.3.13.12. Identificação: 
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A maca deve possuir uma etiqueta de identificação do fabricante com CNPJ, telefone e número serial para 

rastreabilidade. 
2.3.13.13. quantidade: 01 maca retrátil  
 
2.4. SISTEMA ELÉTRICO, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO:  
2.4.1. Na parte superior da viatura: Barra sinalizadora de emergência em formato de arco ou similar, de perfil 
baixo e aparência discreta, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, 
largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70mm e 110 mm. 
2.4.2. Sistema luminoso composto por módulos constituído por 116 ou 164 Led´s de alto brilho próprios para 
iluminação, com potência não inferior de 1 W cada Led, cúpula injetada em policarbonato na cor RUBI, 
resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV, com garantia de 05 anos. Dotado de lente colimadora 
em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e 
difusora nos módulos laterais. Alimentados nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14 módulos, 
distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja 
pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. 
2.4.3. Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir descrita: 
2.4.3.1. cor predominante: Vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 
2.4.3.2. intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens; e 
2.4.3.3. categoria: AlInGaP. 
2.4.4. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro processador ou 
micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos 
de até 25 ms. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos Leds através de PWM 
(Pulse Width Modulator), o PWM devendo garantir também a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o 
veiculo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O 
consumo máximo da barra nas diversas funções dos Leds, não deverá ultrapassar 5 A, na condição de 
alimentação nominal. 
2.4.5 O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o 
veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência e até mais 05 outros padrões de "flashs" distintos 
ou outras funções de iluminação a serem definidos/utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão 
ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar LED e dispositivos de iluminação não 
intermitentes (luzes de beco e/ou frontais). 
2.4.6. O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento 
independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado 
(console) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os 
ocupantes da cabina. 
2.4.7. O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da 
bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o 
descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. 
2.4.8. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, 
devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. 
2.4.9. Dispositivo sonoro de emergência: composta de sirene eletrônica e duas unidades sonofletoras com 
capacidade individual de 100 (cem) watts e, no mínimo, quatro tipos de sons independentes. As unidades 
sonofletoras devem ser instaladas o mais à frente possível no veículo, voltadas para a dianteira, e a uma altura 
adequada do piso. Adicionalmente, deverá ser fornecida uma sirene eletropneumática bitonal, com tons FÁ-DÓ, 
dotada de compressor e cornetas; 
2.4.9.1. O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento 
independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado 
(console) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os 
ocupantes da cabina. 
2.4.9.2. O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da 
bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim 
o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. 
2.4.9.3. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, 
devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. 
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2.4.9.4. O equipamento não poderá gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que 

interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de freqüência utilizada pela Polícia e/ou Corpo 
de Bombeiros. 
2.4.10. Sinalizador Linear traseiro, posicionado em cima do teto traseiro, com lentes em policarbonato 
injetado, formato retangular, na cor laranja ou vermelho com dispositivos de iluminação sequenciais. 
2.4.11. Farol de embarque direcional, 02 (dois) instalados na traseira superior do veiculo e 01 (um) instalado 
na lateral direita logo acima da porta lateral. 
2.4.12. Conjunto de 08 Strobos tipos led`s na cor branca, em formato triangular ou retangular, com alta 
luminosidade, com acabamento protegido a infiltrações, selado e resistente às intempéries, sendo 04 (quatro) 
localizados na grade frontal ao lado dos faróis dianteiros e 04 (quatro) na traseira localizados ao lado das portas 
traseiras em meia altura e na parte superior da porta no limite superior, com flashes quádruplos na frequência de 
90 flashes por minuto. 
2.4.13. Lanternas Sequenciais com lâmpadas de led’s, com conjunto de 6 led’s em formato linear ou triangular, 
com alta luminosidade, com acabamento liso preto ou cromado, protegido a infiltrações, selado e resistente às 
intempéries, na cor vermelha e branca, posicionadas 03 (três) em cada lateral do veiculo. 
2.4.14. Bateria Auxiliar de 150 Ah tipo selada, de alto ciclo, instalada em ambiente (sob a bancada inferior lado 
esquerdo) ventilado de fácil acesso para a manutenção e com capacidade suficiente para manter todos os 
acessórios elétricos funcionando ao mesmo tempo. 
2.4.15. Interligação de a bateria auxiliar com o alternador do veículo com sistema de bloqueio da carga da 
bateria original do veículo. Todo o sistema elétrico do implemento será ligado na bateria suplementar. 
2.4.16. Instalação no compartimento do paciente de um sistema de exaustor forçado exaustores instalados no 
teto com perfeita vedação forçando a entrada e saído de ar para eliminação de odores no compartimento do 
paciente composto de 02 (dois) ventiladores, sendo 01 (um), sobre o socorrista entrada de ar e 01 (um) traseiros 
com a função de exaustão de ar para retirada de odores). O acionamento deve ser por duas chaves de 
acionamento no painel elétrico principal, sendo que cada chave liga um único exaustor. 
2.4.17. Instalação de Painel de Controle Central com sistemas elétricos separados, identificados e  corretamente 
dimensionados através de MAXI fusíveis, Tomadas 220 volts, externa e Tomadas 12 volts. Instaladas na 
bancada, com identificação das funções. 
2.4.18. Cabos elétricos superdimensionados, antichama, com conduítes de fácil acesso para a manutenção, com 
terminais clipados nas pontas dos fios, de acordo com as normas da ABNT. 
 
2.5. OUTROS EQUIPAMENTOS: 
2.5.1. Cadeira de Rodas de Resgate articulada: 
2.5.1.1. Fornecimento de cadeira de rodas de resgate, padrão Sitmed, com as seguintes especificações: 
2.5.1.2. Deve ser desenvolvida para uso em áreas limitadas como: elevadores, escadarias, corredores estreitos e 
locais de difícil acesso. 
2.5.1.3. A cadeira de rodas deve ser montada com perfis de alumínio tubular em seção redonda e dimensionada 
para suportar pacientes com capacidade mínima de carga de 160 kg. Cinto de segurança com sistema de engate 
automotivo de 04 (quatro) pontas. 
2.5.1.4. Sistema off road com rodas de 7.5 polegadas de diâmetro, para facilitar o transporte em terrenos 
irregulares. 
2.5.1.5. Deve possuir 04 (quatro) manetas de borracha para facilitar o transporte, 02 (duas) manetas com sistema 
extensor para transporte em escadarias, com sistema ágil de abertura e fechamento. 
2.5.1.6. Deve apresentar sistema completo para ancoragem em veículos de resgate, além de sistema de dobra 
para armazenamento em espaços limitados. O equipamento deve ser extremamente versátil e prático, para 
efetuar a abertura e o fechamento, bem com acondicionamento, podendo assim ser aplicado nas mais diversas 
situações de resgate e remoção. 
2.5.1.7. Apoio lateral para braços em PU de alta qualidade. 
2.5.1.8. Bolsa para objetos, cintos e compartimento de acessórios que possibilitam uma rápida ação, e maior 
agilidade no atendimento. 
2.5.1.9. quantidade: 01 cadeira de rodas de resgate articulada. 
2.5.1.10 Deve vir com 1 desfibrilador ISISPRO, novo e com a garantia de fábrica. 
2.5.2. Degrau auxiliar nas portas do caroneiro, lateral direita e traseira do furgão.  
2.5.3. Rádio comunicador 
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2.5.3.1. A viatura deverá possuir um rádio transceptores móveis VHF/FM, com display alfanumérico de no 

mínimo 8 caracteres, sintetizado com programação de frequência em memória do tipo EEPROM, ou similar, 
sendo a programação feita através de microcomputador PC-XT/AT, ou em Kit próprio de programação, o rádio 
deve ser instalado no painel da viatura com as seguintes especificações: 
2.5.3.1.1.  ser homologado pela ANATEL. 
2.5.3.1.2. faixa de operação mínima entre 148 Mhz a 174 Mhz; 
2.5.3.1.3. potência de saída de radiofrequência mínima de 40 watts; 
2.5.3.1.4. potência de saída de áudio mínima 1,5 watts; 
2.5.3.1.5. códigos silenciadores, programáveis, para evitar transmissões indesejadas; 
2.5.3.1.6. funções programáveis: scan, bloqueio de canal ocupado, temporizador de transmissão; 
2.5.3.1.7. sistema de sinalização com capacidade de codificar e decodificar as seguintes funções:  
2.5.3.1.8. identificação de rádio (ID); 
2.5.3.1.9. chamada seletiva de voz; e 
2.5.3.1.10. teste remoto de rádio; 
2.5.3.1.11. capacidade de memória mínima de 32 canais programáveis por micro computador PC , ou Kit 
próprio de programação; 
2.5.3.1.12. espaçamento mínimo entre canais de 20 Khz; 
2.5.3.1.13. microfone compacto com suporte; 
2.5.3.1.14. alto-falante embutido no corpo do rádio; 
2.5.3.1.15. cada transceptor deverá acompanhar: 
2.5.3.1.16. antena tipo Wip, ¼ onda, com 5 metros de cabo coaxial e conectores compatíveis com o rádio; 
2.5.3.1.17. kit de suporte e fiação para instalação em automóveis; e 
2.5.3.1.18. manual de operação, programação e manual técnico do rádio escritos em português; 
2.5.3.1.19. kit de programação compatível com o rádio (software, interface, cabos e conexões), por lote de rádio 
adquirido; 
2.5.3.1.20. ter garantia de 24 meses. 
2.5.4. Deverá vir com GPS com sistema de câmera de ré com as seguintes configurações mínimas; 
a) GPS Automotivo Tela 6" Touch - Text to Speech 2.489 Cidades Navegáveis 
b) Com design fino e detalhes em acabamento preto brilhante, devendo possui visor de 6" com dupla orientação 
e oferecer uma condução confiável e fácil de utilizar. 
c) Deverá fornecer comandos de voz com indicações trecho a trecho precisas e indicações de mudança de 
direção, com nomes de ruas falados, sugestão de faixa (Lane Assist) e visualização de cruzamentos complexos 
(Junction View). 
d) Deverá acompanhar um cartão microSD. 
2.5.5. Deverá ser instalado ar-condicionado com capacidade de refrigeração para o compartimento da vítima, 
independente da cabine, com garantia do fabricante. 
 
2.6.  VISITAS TÉCNICAS  

2.6.1 Deverá ser previsto pela empresa 03 (três) visitas técnicas, sendo a primeira no  início da execução do 
serviço, a segunda na fase complementar (do acabamento) e a terceira na fase de finalização da montagem. 
Estas visitas técnicas serão compostas por 03 (três) Bombeiros Militares do 4ª PBM, sendo que todas as 
despesas (deslocamento aéreo, hospedagem e alimentação), deverão correr por conta da contratada.  
2.6.2 A hospedagem será de no mínimo um pernoite em hotel de conceituado nome e que ofereça conforto, 
comodidade e segurança aos bombeiros (se houver necessidade de mais de um pernoite a empresa também 
deverá arcar com esse custo para a conclusão dos trabalhos, de acordo com estas especificações técnicas).  
2.6.3 Deverá ser prevista pelo menos 03 (três) refeições  para cada Bombeiro. No caso de deslocamento aéreo, a 
empresa será responsável pela transferência  dos Bombeiros do aeroporto até o hotel e do hotel até o aeroporto 
quando do término da visita, bem como será responsável pelo deslocamento dos Bombeiros do hotel até a 
empresa e vice versa quando no final de etapa da visita.  
2.6.4 Caso não tenha linha aérea para a cidade sede da empresa transformadora (onde a viatura estará sendo 
equipada), o deslocamento do aeroporto até a empresa transformadora ficará a cargo da mesma, com veículo 
próprio ou locado. 
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NOTA: As normas e regulamentações e demais documentos constantes neste Termo de Referência, serão 
verificados na entrega do veículo já transformado, no endereço de entrega antes citado. 

2.7. VISTA LATERAL 
ESQUERDA DOS MÓVEIS 
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2.8 VISTA  LATERAL 
DIREITA DOS MÓVEIS 
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2.9 VISTA SUPE RIOR DOS MÓVEIS 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no 
CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin 
Constant nº 13, Centro, Lages, SC.  
 
CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ sob nº 
............., estabelecida na Rua ................, Bairro ............., em 
.......................... 

 
O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. 
............................., portador do CPF nº .................................., doravante denominado CONTRATANTE e a 
Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., portador do CPF nº 
...............................de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em 
decorrência do Processo Licitatório nº 73/2017, correlato ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, aberto em 19/05/2017 e 
homologado em ..............., consoante as cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de Empresa para Transformação de um Veículo em Ambulância tipo Auto Socorro de Urgência – 
ASU, para uso do Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I do 
Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 
2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente; 
2.2 De Execução, em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação; 
2.3 De Entrega(s) e Local(is), até 15/09/2017, no Corpo de Bombeiros de Lages, à Rua Mato Grosso nº 171, 
Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Lages/SC; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 
O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R$ ......................................... 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da entrega do objeto, à vista da(s) 
Nota(s) Fiscal(is) decorrente(s) e da entrega técnica, nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares. 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação 
de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais 
Documentos inerentes ao Processo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 
demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 
5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira 
é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1  O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta: 2.328 – Convênio Corpo de 
Bombeiros Militar, Código de Despesa nº 158 e Elemento de Despesa nº 4495252, ano base 2017; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s), da proposta e do presente Contrato; 
7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu recebimento. A 
recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza 
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o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

7.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em 
até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
7.4 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou que 
possam comprometer a sua qualidade; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da data da Homologação;  
8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 10 (dez) dias contados da data da 
sua emissão; 
8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital. 
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 
9.1 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 
9.2 O(s) produto(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após 
notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus 
ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
10.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades prevista 
nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do fornecimento total, além 
das medidas legais cabíveis; 
10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
10.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a 
contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% (vinte 
por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de 
convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim 
sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço 
menor; 
10.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a Administração 
exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, nos termos do parágrafo 
único do Art. 416 do Código Civil; 
10.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2014, ou para provocar 
confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente 
pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos 
da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
11.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DIREITO DE RESERVA: 
12.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
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devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 

Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
13.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 10520/2002, e Diplomas Complementares, 
na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os Princípios da 
Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
13.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. 
14.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

LAGES/SC, em ...... de .......... de 2017. 
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