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PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 064/2021 
CARTA CONVITE Nº. 007/2021 

DATA DA ABERTURA: 15/06/2021 
HORA: 10hs00min  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Regência Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
 

O Prefeito de Itati, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. FLORI WERB, de conformidade com as normas estabelecidas pela 

Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público para o conhecimento dos interessados em 

habilitar-se que se encontra aberta até as 10hs00min do dia 15/06/2021 a CARTA CONVITE nº 007/2021, cujo objeto, 

regras e condições de participação encontram-se no presente Edital, conforme segue: 

 

1. DO OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a contratação de Pessoa Jurídica pra prestação de serviço TRANSFORMAÇÃO 

VEICULAR DO VEICULO RENAULT MASTER EM AMBULÂNCIA UTI, de acordo com o solicitado pela Secretaria 

de Saúde. 

 

Item Especificação Técnica Unidade Quantidade 

1 TRANSFORMAÇÃO VEICULAR. 

Veículo Renault Master. 

RENAVAM: 01192457169 
 

Revestimento interno em ABS do teto e laterais do compartimento 

do paciente, na cor branca, em material lavável que permita fácil 

assepsia e antibacteriano, com vedação em cola de poliuretano. 

Isolamento termo acústico aplicado entre o revestimento interno e 

a superfície externa do veículo. Assoalho em compensado naval 

com características para alto tráfego, com revestimento 

emborrachado vinílico antiderrapante de cor neutra que permita 

perfeita assepsia. Na base dos moveis que tem contato com o piso 

deve ser aplicado vedante e acabamento com chapa de aço 

inoxidável ou alumínio para proteção. Vidros fixos colados na 

porta traseira lado direito e lado esquerdo. Instalação de janela na 

porta lateral corrediça, em perfis de alumínio extrusado, com 

borrachas de vedação, com vidros temperados jateados ou película 

na cor branca com 03 filetes transparentes de 01 cm que permitam 

visibilidade de dentro para fora. Banco Baú na lateral direita para 

03 acompanhantes, com cantos inferiores arredondados, com 

encostos individuais, fixados na parede do veículo, cintos de 

segurança, encostos de cabeça, completamente revestidos em 

courvin de cor azul, proporcionando conforto básico e total 

segurança para os acompanhantes. A base dos assentos deve ser 

articulada para permitir o acondicionamento de materiais embaixo 

do assento. Banco para socorrista estofado e giratório, à frente da 

maca, com encosto e apoio de cabeça em espuma injetada e cinto 

de segurança de 2 pontos subabdominal, revestidos em courvin de 

cor azul. Armário aéreo na lateral esquerda dividido em no 03 

nichos (mínimo), para armazenamento de materiais leves. O 

armário deve ocupar toda a lateral do compartimento (nichos 

abertos). Tampas em acrílico deslizante 4mm (mínimo) no armário 

superior. Bancada inferior na lateral esquerda em toda a extensão 

Un 01,00 
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do compartimento da vítima, com espaço para acomodação de 2 

cilindros de oxigênio junto à porta traseira. Logo após a divisória 

uma bancada para acomodação de aparelhos aberta e 2 nichos 

abertos na sequência. Uma régua tripla de oxigenação, equipada 

com fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com máscara de 

inalação, na lateral esquerda. A régua deve ter conexões 

normalizadas para oxigênio. Tubulação em mangueira trançada 

para conectar a régua tripla até o cilindro. Suporte para soro e 

sangue em aço pintado de branco. Lixeira com tampa no banco 

baú. Pega mão em alumínio fixado ao teto. Pega mão em alumínio 

vertical no armário lado esquerdo (balaústre) para bomba infusão. 

Pega mão cor amarelo munsell junto à porta (unitário). Sistema de 

exaustão forçada no teto do compartimento do paciente, composto 

por 02 exaustores acionados individualmente, com tela plástica de 

acabamento interno. Divisória entre a cabine e o compartimento do 

paciente, em aço com revestimento em ABS com passagem livre. 

Substituir banco duplo do passageiro por banco individual 

regulável, capa em courvin para banco do motorista. Iluminação 

interna do compartimento do paciente, em LED com regulagem de 

intensidade, com 06 luminárias no teto (mínimo). Distribuídas de 

forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo 

padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Possuir duas 

luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas em 

modelo LED, com no mínimo 12 leds.  

 

Barra sinalizadora em V em LED 1w (mínimo), com sirene 

eletrônica com 4 tons, com controlador integrado, instalado no 

painel de instrumentos. Sinalizador em led´s tipo ASA, com 

módulo único e lente inteiriça, instalado no teto e na cabine do 

veículo. Estrutura da barra em ABS reforçado com alumínio 

extrusado, ou alumínio extrusado na cor prata, cúpula injetada em 

policarbonato na cor vermelha, resistente a impactos e 

descoloração, com tratamento UV. Conjunto luminoso composto 

por diodos emissores de luz (led), na cor vermelha, de alta 

frequência (mínimo de 240 flashes por minuto). Este equipamento 

possui sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando 

a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando 

automaticamente o sinalizador se necessário. Sinalizador acústico 

com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 

Vcc, com no mínimo quatro tons distintos, sistema de megafone 

com ajuste de ganho e pressão sonora a um metro de no mínimo 

100 dB @ 13,8 Vcc. Este equipamento não gera ruídos 

eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na 

recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel. Três sinalizadores 

pulsantes com lâmpadas de led´s intercalados, de cada lado da 

carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e uma central, na 

cor cristal, com frequência mínima de 90 flashes por minuto. Dois 

sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com 

frequência mínima de 90 flashes por minuto, também com 

lâmpadas de led´s operando mesmo com as portas traseiras abertas 
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e permitindo a visualização da sinalização de emergência no 

trânsito, quando acionado. Sinalizador acústico de ré. Os 

comandos de toda a sinalização visual e acústica estarão 

localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo 

sua operação por ambos os ocupantes da cabine e o funcionamento 

independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: 

Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em não 

emergências, para uso em emergências, para uso em emergências 

durante o atendimento com o veículo parado, para uso em 

emergências durante o deslocamento). Botão liga-desliga para a 

sirene. Botão sem retenção para sirene para “toque rápido”. Botão 

para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene. 

 

02 faróis direcionais de embarque (mínimo), sendo 01 instalado na 

traseira e 01 na lateral acima da porta corrediça (mínimo). 

Conjunto de 08 strobos tipo led na cor branca (mínimo), sendo 04 

na grade frontal e 04 na traseira (mínimo), com flashes quádruplos 

na frequência de 90 flashes por minuto. 08 lanternas sequenciais 

em LED (com 108 leds), nas cores vermelho e branco, sendo 02 

vermelhas e 01 branca em cada lateral na parte superior do 

veículo, intercaladas, e 02 vermelhas na traseira. Maca retrátil 

confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por 

punhos, e sistema automático antiquada em conformidade com a 

norma da ABNT/NBR/14561:2020, tendo garantia de 02 (dois) 

anos (mínimo). Permite a operação com no máximo duas pessoas. 

Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 180 kg. A 

maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate 

rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da 

vítima e da maca rígida e um (1) cinto de segurança com sistema 

de quatro (4) pontas. Possui esse equipamento sistema de 

cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base 

montada sobre quatro rodas de borracha de 5'', sendo duas com 

freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com 

espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem 

costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja 

apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Proteção em aço inox 

nos locais onde ficam as rodas da maca para evitar o desgaste do 

piso. Equipamento com registro na ANVISA. A parte traseira deve 

ser revestida com chapa de aço inoxidável para evitar danos na 

entrada da maca. Todos os cantos devem ser arredondados, todos 

locais que ofereçam obstrução ou risco de batidas devem ser 

acolchoados e todo acabamento deve ser liso, impermeável e de 

fácil assepsia. Prancha rígida em Polipropileno com cintos de 

segurança. Cadeira de rodas de resgate. Estrutura em duralumínio 

tubular, não utiliza solda, montagem e fixação através de encaixe, 

pino elástico e parafuso. Desenvolvida para agilizar o transporte de 

pacientes nas situações de resgate em áreas limitadas (elevadores, 

escadarias, corredores, locais de difícil acesso). Rodízios com 

sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Sistema de 

travamento na posição aberta para evitar fechamento involuntário. 
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Capacidade de carga 160 kg. Base em laminado sintético, 

impermeável, auto extinguível, costurado eletronicamente, 

reforçado com tela de nylon altamente resistente. Cinto de 

segurança para fixação do paciente com sistema de engate 

automotivo, sendo um conjunto duas pontas tórax, e um conjunto 

em velcro para os pés. Sistema de ancoragem completo para 

instalação em ambulâncias. Apoio para os pés em chapa de 

alumínio. Sistema de dobra para armazenamento em locais, com 

suporte, fixado na divisória entre a cabine e compartimento do 

paciente. 01 Tomada externa (mínimo) para alimentação instalada 

na lateral esquerda do veículo. Painel elétrico com tomadas, sendo 

02 tomadas internas 12 Vcc com seus plugues (mínimo), 02 

tomadas internas 2P+T de corrente alternada interligadas à externa 

(mínimo), fornecendo a tensão que entrar e 01 tomada interna 

2P+T 110 Vca (mínimo) ligada a um inversor. O sistema elétrico 

da transformação é servido por circuitos totalmente separados e 

distintos dos circuitos do chassi do veículo será alimentado por 

duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra 

independente para o compartimento de atendimento. Essa segunda 

bateria é do tipo ciclo profundo e com capacidade de 105 Ah 

(mínimo), com 01 inversor com potência de 1000W (mínimo), 

ligada ao alternador do veículo; cabos e conectores. Com sistema 

de bloqueio automático para o uso da bateria do motor, 

alimentando assim o compartimento de atendimento e luzes 

adicionais de emergência, quando o veículo estiver com o motor 

desligado. 2 Suportes para cilindros. 1 Suporte de cilindro móvel. 

O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego 

simultâneo de todos os itens especificados, do veículo e dos 

equipamentos, quer com a viatura em movimento ou estacionada, 

sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. 

Todos os componentes elétricos e fiação são facilmente acessíveis 

através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar 

verificações e manutenções. As chaves, dispositivos indicadores e 

controles devem estarão localizados e instalados de maneira a 

facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das 

lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, são a 

prova de corrosão e de intempéries. A fiação tem códigos 

permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de 

fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Elas 

serão identificadas por códigos nos terminais ou nos pontos de 

conexão. Todos os chicotes, armações e fiações deverão estar 

fixados ao compartimento de atendimento ou armação por 

braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e 

movimentos que possam resultar em atritos, apertos protuberâncias 

e danos. Todas as aberturas na viatura deverão estar 

adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens 

usados para proteger ou segurar a fiação são adequados para 

utilização e ser padrão automotivo. Todos os componentes 

elétricos, terminais e pontos devem ter uma laça de fio que 

possibilitem pelo menos duas substituições dos terminais de 
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fiação. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por 

disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à 

corrente, de fácil remoção e de acesso para inspeção e 

manutenção. Central elétrica composta de disjuntor térmico e 

automático, reles, base de fusíveis e chave geral instalada no 

painel de comando. Inversor de corrente contínua (12 v) para 

alternada 220 v com capacidade de 1000 w de potência com tecla 

liga/desliga instalada no painel de comando.  

O veículo objeto da transformação em AMBULÂNCIA UTI 

deverá ser entregue com documentação regular, junto ao órgão de 

transito competente, em relação a transformação realizada para que 

possa circular conforme a legislação vigente. 
 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

Podem participar desta Licitação todos os interessados que atenderem eficazmente na íntegra os requisitos desta Carta 

Convite. 

 

3. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006 

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da LC 123 de 14/12/2006, deverão 

apresentar no envelope de habilitação: 

a) Declaração firmada pelo contador ou contabilista, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, alem de todos os documentos previstos no item 6 deste edital; 

b) As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 

(três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da LC 123/2006, conforme o 

disposto no art. 34 da Lei 11.488 de 15/06/2007, desde que também, apresente, no envelope de habilitação, declaração 

firmada por contador, de que se enquadram no limite referido acima, alem de todos os documentos previstos no item 6 

deste edital; 

c) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.b, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas a, b, c, d e e do item 6 deste edital, terá 

sua habilitação condicionada a apresentação de nova documentação, que comprove sua regularidade em 2 (dois) dias úteis 

a contar da data em que for declarada vencedora do certame; 

d) O beneficio de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição; 

e) O prazo de que trata o item 3.c poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo; 

f) A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.c, implicará na decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

4. DA ENTREGA DE ENVELOPES – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 01 
Os envelopes com a documentação deverão ser entregues, fechados, com cola, no setor de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Itati, até as 10hs00min do dia 15/06/2021 devidamente registrado no protocolo geral, identificado 

da seguinte forma: 

 

MUNICIPIO DE ITATI  

CARTA CONVITE Nº 007/2021 

ABERTURA: 15/06/2021  HORA: 10hs00min 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

E-MAIL:  

 

5. DAS PROPOSTAS 

A apresentação das propostas implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste convite, bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas gerais aplicadas, como segue: 
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As propostas deverão ser redigidas em português, de forma clara, NÂO PODENDO SER MANUSCRITAS, sem 

emendas, rasuras ou ressalvas, disposto de acordo com a relação publicada, devendo estar identificadas com o nome do 

proponente e a assinatura do mesmo; 

O envelope contendo as propostas deverá ser entregue, fechado, com cola, no setor de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Itati, até as 10hs00min do dia 15/06/2021, sendo o envelope devidamente registrado no protocolo geral, 

identificado da seguinte forma: 

 

MUNICIPIO DE ITATI  

CARTA CONVITE Nº 007/2021 

ABERTURA: 15/06/2021  HORA: 10hs00min 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

E-MAIL:  
 

a) As propostas deverão conter os preços em moeda corrente nacional, com validade para um prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da data da abertura dos envelopes, com preços cotados em reais, com prazo de pagamento, indicando a marca e 

a procedência com todos os impostos e taxas inclusos; 

b) Os preços das propostas deverão ser cotados mencionando o valor por objeto, a marca e a procedência do objeto 

cotado, sendo vetada a proposta que apresentar preço global; 

c) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexeqüíveis ou com valor zero; 

d) Serão desclassificadas todas as propostas que apresentarem emendas, ressalvas ou rasuras. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

Os interessados em participar deverão apresentar no envelope nº 01, em caso de pessoa jurídica documentos 

originais ou cópias autenticados: 

a) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) 

c) Certidão de quitação de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Negativa de Débitos Trabalhistas; 

e) Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Municipal sendo esse do domicilio ou sede do 

licitante. 

f) Contrato Social da empresa. 

 

6.1. Os documentos deverão ser atualizados, com data de validade posterior a data da abertura das propostas. 

 

7. DO JULGAMENTO 

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itati se reunirá na data da abertura dos envelopes para avaliar e julgar 

as propostas apresentadas no que segue: 

a) Escolherá como vencedora deste certame a proposta mais vantajosa para o município, com base no seguinte 

requisito: menor preço por global. 

b) Esta licitação será julgada e homologada com observância nos art. 43, 44 e 64 em seus incisos e parágrafos e no 

art. 45 parágrafo 1º, inciso I da Lei 8.666/93; 

c) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecidos o disposto no parágrafo 2º do art. 3 da 

Lei 8.666/93, será utilizado sorteio, em ato público, com a convocação previa de todos os proponentes interessados; 

d) Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste CONVITE, ou 

qualquer outra a ele, deverá dirigir-se à Prefeitura Municipal de Itati, em petição por escrito com antecedência mínima de 

48 horas antes do horário fixado para a abertura dos envelopes contendo a documentação. 

 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 

pequeno porte e as cooperativas (que atenderem aos requisitos do item 3.b deste edital). 

a) Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de 

pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais (empate real) ou superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor valor (empate ficto). 

b) A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso 

do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.  

c) Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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I. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora 

da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias 

nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

II. Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada 

na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 

menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/2006, a apresentação de nova 

proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

III. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte 

e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado o sorteio para 

estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova 

proposta, na forma das alíneas anteriores. 

d) Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as exigências deste edital, será 

declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

e) O disposto deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido 

apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do item 3.b. 

f) As demais situações de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação 

prévia de todos os licitantes. 

 

9. DOS RECURSOS  

Na conformidade do disposto no art. 109, seus incisos e alíneas da Lei 8666/93 e as alterações introduzidas pela 

Lei nº 8883/94, cabem recursos dos atos da Administração e decorrentes da aplicação desta lei. 

 

10. DAS PENALIDADES 

10.1 - A aplicação da pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato tendo o licitante infringido 

o contido no art. 86 da Lei 8666/93. 

 10.2 - A infração contida no caput do art. 87 da Lei 8666/93 poderá a Administração, a seu critério, aplicar as 

sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do mesmo artigo. 

 

11. DA RUBRICA 

As despesas decorrentes do presente edital correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária: 

Secretaria de Saúde – 33339039/122027 

 

12. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

12.1. Os objetos/serviços serão realizados em local designado pelo licitante vencedor, o qual deverá estar detalhado junto 

a proposta na licitação. 

12.2. Eventuais despesas de frete correm por conta do fornecedor.  

 

13. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

13.1. O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações do Edital. 

13.2.  O recebimento definitivo ocorrerá em até 02 (dois) dias, após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade 

dos materiais recebidos. 

13.3. O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela Administração. 

13.4. A Administração rejeitará os bens fornecidos em desacordo com o Edital, através de termo circunstanciado, no qual 

deverá constar o motivo da não aceitação do objeto. 

13.5. Os bens que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pelo licitante vencedor no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital. 

 

14. DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em nome da empresa vencedora, num prazo de 20 (vinte) dias, mediante depósito 

bancário, após a apresentação das respectivas notas fiscais, assinado pelo responsável, atestando o recebimento dos itens 

entregues.  

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do presente CONVITE; 
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a) Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas exigidas no 

CONVITE e não apresentadas na reunião de recebimento; 

b) Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 

documentos; 

c) Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e 

contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da comissão julgadora; 

d) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos ao certame 

participantes retardatários; 

e) A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste edital e seus anexos, 

bem como das normas administrativas vigentes;  

f) O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado; 

g) A presente licitação é regida pelas condições deste CONVITE e pela Lei 8.666/93; 

h) Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que se valerá 

dos dispositivos legais regedores da matéria. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h30min às 11h30min horas e das 

13h30min às 16h30min horas no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itati ou pelo fone (51)3628-5104 ou 

3628-5239. 

 

PREFEITURA DE ITATI, EM 19 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

 

FLORI WERB 

Prefeito  
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ANEXO I 

PLANILHA DA PROPOSTA 

 

Nome da Empresa:______________________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________________________________ 

Objeto 1 

 

 

Item Especificação Técnica Unidade Quantidade R$ 

1 TRANSFORMAÇÃO VEICULAR. 

Veículo Renault Master. 

RENAVAM: 01192457169 
 

Descrição do serviço...... 

Un 01,00  

 

 

 

 

Obs: A proposta terá vigência mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da licitação. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Assinatura do representante legal e carimbo 
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ANEXO II 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX / 2021 

CONTRATO DE ___________________________________, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

ITATI E __________________________, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COMO O 

PROCESSO DE LICITAÇÃO SOB O Nº ........... E PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O Nº .......... de 

...../...../2021, CARTA CONVITE ....../2021. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITATI, com sede na Estrada Costa do Rio, s/n.º, em Itati-RS, com inscrição no 

CGC-MF 04158995/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, FLORI WERB, brasileiro, inscrito no RG 

sob o nº 4058280671, CPF sob o nº 895.995.270-20, residente e domiciliado na localidade de Bananeiras, Itati/RS. 

CONTRATADO:........................................................................................................... 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente contrato tem por objeto a ................................................., conforme anexo que faz parte integrante deste 

contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O valor total deste contrato será de R$ .............., o pagamento será em cota única, após a entrega total dos itens e 

apresentação da Nota Fiscal do Produto/Serviço.  

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante cheque nominal ou mediante depósito em 

conta corrente bancária em nome da CONTRATADA.  

CLÁUSULA QUARTA: 

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos sociais e parcelas consideradas de cunho trabalhista, 

bem como as despesas com seguro, impostos e taxas, decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA: 

Na hipótese de o CONTRATADO descumprir as obrigações assumidas neste Contrato, no todo ou em parte, ficará sujeita 

a juízo da CONTRATANTE, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.  

Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar sua rescisão pela administração, com as 

consequências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que 

alude o artigo 87 do mesmo diploma legal.  

CLÁUSULA SEXTA: 

Os direitos adquiridos deste contrato são intransferíveis, ficando vedado ao contratado transferir em parte ou num todos 

os serviços objeto deste contrato, salvo mediante autorização por escrito da contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

O presente contrato ficará automaticamente rescindido, caso a contratada descumpra o exposto no caput dos art. 77 e 78 e 

seus incisos, da Lei 8.666/93, sendo que a rescisão também poderá ocorrer de acordo com o exposto no art. 79 da Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA: 

As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

  Secretaria de Saúde – 33339039/122027 

CLÁUSULA NONA: 

Fica responsável pela fiscalização do contrato a servidora xxxxxxx, de acordo com a Portaria nº xxx/2019.  

CLÁUSULA DÉCIMA: 

As partes aqui contratadas elegem a Comarca de Terra de Areia/RS, para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir na 

execução deste contrato. 

E por estarem justas as partes e contratadas assinam o presente instrumento particular de contrato, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

   Itati, XX de XX de 2021. 

 

 

CONTRATANTE                                                  CONTRATADO                     

Testemunhas: 

1.  

CPF:  

:  

Fiscal do Contrato: 

1. 

CPF: 

 

Scharles Ernesto Augustin 

Assessoria Jurídica 
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DEPARTAMENTO JURIDICO 

 

 

 

Referente: Procedimento de Licitação – Carta Convite nº 007/2021 

Objeto: Contratação de empresa para Transformação Veicular Renault Master em Ambulância UTI.  

 

 

 

 Vem a essa assessoria jurídica, para análise e aprovação, nos termos do art. 38, parágrafo único 

da Lei 8666/93, o edital de licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 

por objeto a Contratação de empresa para Transformação Veicular Renault Master em Ambulância UTI solicitado 

pela Secretaria de Saúde. 

 

Analisando a minuta editalícia, verificamos que o mesmo atende a Lei 8666/93, e estão 

adequadas as normas aplicáveis. 

 

Em face ao exposto, APROVO a minuta do edital do procedimento licitatório em epigrafe, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, procedendo-se as publicações de praxe. 

 

Itati, em 19 de Abril de 2021. 

 

 

 

Scharles Ernesto Augustin 

Assessor Jurídico 

OAB/RS 78 538 


