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ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 038/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 

 

Devido a impugnações sofridas pelo Certame supra mencionado efetuamos 
retificações no Anexo I e Anexo II e alteramos assim a data e horário da 
entrega dos envelopes para o dia 16 de maio de 2018 às 8:30 e abertura da 
sessão para o dia 16 de maio de 2018 às 9:00. Segue abaixo os anexos 
alterados. As demais informações constantes no Edital permanecem 
inalteradas. 

 

ANEXO I RETIFICADO 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS DE SIMPLES 
REMOÇÃO DESTINADAS A VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 
1.1- DAS DESCRIÇÕES DO OBJETO: 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 

1 

Veículo tipo passeio, zero Km, ano/modelo: mínimo 2018/2018, capacidade: 
5 passageiros, 5 portas sendo 4 portas laterais e 1 para acesso ao bagageiro, 
cor branca, motorização mínima 1.6, potência de no mínimo 70 cv, 
bicombustível, direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, ar – 
condicionado, travas elétricas, no mínimo: vidros elétricos dianteiros e airbag 
duplo, freios ABS, equipado com todos itens de segurança obrigatórios, 
Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 6 

2 

Veículo tipo passeio, zero Km, ano/modelo mínimo: 2018/2018, capacidade: 
5 passageiros, 5 portas sendo 4 portas laterais e 1 para acesso ao bagageiro, 
cor branca, motorização mínima 1.0, potência de no mínimo 72 cv (Gasolina) 
/ 77cv (Etanol), rodas de ferro de no mínimo 14”, cambio de no mínimo 6 
velocidades (5 + marcha ré), bicombustível, direção hidráulica, elétrica ou 
eletrohidráulica, ar – condicionado, travas elétricas, mínimo de vidros 
elétricos dianteiros e airbag duplo, freios ABS, comprimento mínino 3.900, 
porta malas com capacidade mínima de 280 lt, equipado com todos itens de 
segurança obrigatórios, Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 8 

3 

Veículo tipo passeio, zero Km ano/modelo: mínimo 2018/2018, cor branca, 
capacidade de no mínimo 7 passageiros incluso motorista, cor branca, 
motorização mínima 1.8, potência de no mínimo 100 cv (Gasolina), 110 
cv(etanol), rodas de ferro de no mínimo 15”, bicombustível, direção 
hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, ar – condicionado, travas elétricas, 
vidros elétricos dianteiros, airbag duplo, freios ABS, comprimento mínino de 
4.200 mm, equipado com todos itens de segurança obrigatórios, Garantia 
mínima de 12 meses. 

Unid. 2 
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4 

Veiculo tipo SUV, 0 quilometro, motor mínimo 2.0– Flex – potência mínima 
de 136cv, câmbio automático no mínimo 06 velocidades (5 + marcha ré), no 
mínimo ano/modelo: 2018, 04 portas laterais, direção hidráulica, eletro –
hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, farol de 
neblina, rodas liga aro no mínimo 17, som, cor branca, airbags duplo, apoio 
de cabeças dianteiros e traseiros reguláveis e limpador de vidro traseiro, 
freios abs, desembaçador de vidro traseiro, comprimento mínimo 4400 mm, 
equipado com todos itens de segurança obrigatórios, Garantia mínima de 12 
meses. 

Unid. 1 

5 

Veiculo tipo PICKUP utilitário, 0 quilometro, motor mínimo 2.0 potência, 
mínima de 170cv, com tração 4x4, cambio manual ou  automático, no 
mínimo ano/modelo: 2018, 04 portas, capacidade para 5 passageiros, rodas 
no mínimo aro 16, capacidade carga mínima de 1000kg, direção hidráulica , 
eletro –hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, farol 
de neblina, som, cor branca, air bags duplo, freios abs. sensor de re, com 
revestimento da caçamba, equipado com 
todos itens de segurança obrigatórios, Garantia mínima de 12 meses.. 

Unid. 1 

6 

Veiculo tipo PICKUP utilitário CABINE SIMPLES , 0 Km, ano/modelo 
2018/2018, motor mínimo 1.4– Flex – potência mínima de 84cv (Gasolina), 
câmbio no mínimo 06 velocidades ( 5 + marcha ré) , 02 portas, capacidade 
para 2 passageiros, rodas no mínimo aro 14, capacidade carga mínima de 
700kg, direção hidráulica , eletro – hidráulica ou elétrica, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, cor branca, airbags duplo, freios abs, comprimento 
mínimo 4400 mm, 
equipado com todos itens de segurança obrigatórios, Garantia mínima de 12 
meses. 

Unid. 2 

7 
 

Veículo ambulância simples remoção 0KM. 
Carcterísticas de fábrica do veículo- tipo furgão ou pick-up estendida, 
combustível: flex, no mínimo 1.400cc, mínimo de 88cv, cor branca, ar 
condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, freios ABS, ano/modelo: 
mínimo 2018/2018 
 
Características da transformação: 
- Pára-choque pintado na cor branca; 
- Porta traseira que facilite a entrada e saída do paciente; 
- Revestimento de teto inteiriço moldado; 
- Isolamento termo acústico em todo o veículo; 
- Laterais em módulos inteiriços; 
- Armário com fechamento frontal e portas corrediças em acrílico; 
- Sinalizador acústico visual em leds (tipo barra) na cor vermelha montado 
em alumínio com módulos em policarbonato de alta resistência com 
tratamento UV, com sirene eletrônica de 02 (dois) tons; 
- Parede divisória integral entre cabine e salão de atendimento com janela 
espia corrediça de comunicação; 
- Maca fixa de no mínimo 1750 mm de comprimento com regulagem de 
encosto, confeccionada em estrutura de alumínio com colchonete em courvin 
automotivo, cintos de segurança e sistema de travamento; 
-Banco baú para 02 pessoas, com cintos de segurança individual, 
estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça e costas, 
ou banco baú com encosto de cabeça e costas para 01 pessoa mais poltrona 
de médico, ambos em estofamentos em courvin de alta resistência e cintos de 
segunça; 
- Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; 
- Iluminação de dupla intensidade com 01 (uma) luminária em leds; 
- Circuito elétrico com cabos superdimensionados, anti-chamas que emanam 
gases conforme normas da ABNT; 
- Janela de correr nas laterais direita e esquerda com vidros serigrafados; 
- Vidros traseiros serigrafados; 
- Adesivação "AMBULÂNCIA" na dianteira e na traseira do veículo; 
-Adesivação com logomarca da Prefeitura e outras necessárias conforme 

Unid. 3 
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exigências legais. 
- Suporte para cilindro de oxigênio com o cilindro de 1m3 com cinta de 
fixação; 
- Suporte para soro plasma; 
- Pega-mão no teto do veículo em perfil tubular de alumínio polido; 
- Régua tripla com circuito de oxigênio, umidificador, aspirador tipo venturi 
e fluxômetro; 
- Acabamento das portas em courvin automotivo; 
- Reposicionamento do banco do passageiro; 
- Ventilador oscilante; 
- Isolamento de todas as frestas e juntas com sikaflex; 
- A cor do revestimento em couvin e fórmica será escolhida pelo cliente; 
Caso seja utilizada madeira, esta deverá ser do tipo compensado naval. 
Equipado com todos equipamentos necessários de série não. especificados e 
exigidos pelo Contran, com todos os equipamentos necessários com as 
normativas da ABNT, a estrutura de cabine e da carroceria será original, 
construída em aço. Comprimento total mínimo 4.100mm. A climatização do 
salão devera permitir o resfriamento/ aquecimento. O compartimento do 
motorista deverá ser fornecido c/ o sistema original de fabricante do chassi ou 
homologado pela fabrica p/ ar condicionado, devera conter fornecimento de 
vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por (cruzes) e palavra 
(ambulância) no capo, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas 
do governo federal. Equipado com todos itens de segurança obrigatórios pelo 
CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITOS, resoluções do CONTRAN e 
demais normais e leis vigentes. Garantia mínima de 12 meses. Destinado a 
transporte de pacientes de alto risco de emergência pré hospitalares e 
transporte inter-hospitalar. 
Observações:  

• Serão aceitas características e modificações superiores a esta desde que 
aprovadas pelo Departamento de Transporte deste Município e desde que 

estejam dentro de todas as normas e exigências legais para veículos com 

esta finalidade. 

• A cotação deverá ser efetuada tomando como base o veículo mais  a 

transformação, que deverá resultar em um único valo, que será o mesmo 

deverá constar na nota fiscal. 

A nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Almenara deverá constar 

espécie(tipo): ambulância.. 

 

02 

Veículo tipo passeio, zero Km, ano/modelo mínimo: 2018/2018, capacidade: 
5 passageiros, 5 portas sendo 4 portas laterais e 1 para acesso ao bagageiro, 
cor branca, motorização mínima 1.6,rodas de ferro de no mínimo 14”, cambio 
de no mínimo 6 velocidades (5 + marcha ré), bicombustível, direção 
hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, ar – condicionado, travas elétricas, 
mínimo de vidros elétricos dianteiros e airbag duplo, freios ABS, 
comprimento mínino 3.900, porta malas com capacidade mínima de 280 lt, 
equipado com todos itens de segurança obrigatórios, Garantia mínima de 12 
meses. 

Unid. 1 

2- DA JUSTIFICATIVA: 
2.1- As ambulâncias são necessárias para transportar pacientes em tratamento fora do município 
(Emenda Parlamentar) e os veículos da Secretaria Municipal de Saúde serão destinados ao 
NASF-Núcleo de Apoio a Saúde da Família, ao PSF do Distrito de Pedra Grande (Emenda 
Parlamentar 27640018 e outros departamentos. Os veículos da Administração serão para 
manutenção dos serviços de diversas secretarias e o do Gabinete é para uso do Prefeito em 
atividades e viagens institucionais. 
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3- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 
3.1- O critério de julgamento da licitação será o de menor preço por item. 

 
4- DAS DEMAIS NORMAS APLICAVEIS: 
4.1- As empresas deverão observar todas as exigências estabelecidas pelo INMETRO, Ministério 
do Trabalho e Emprego, ABNT e Ministério da Saúde (no caso das ambulâncias) e demais 
normas vigentes para comercialização dos veículos, sob pena de desclassificação da proposta 
e/ou devoluções além de aplicação das sanções previstas nas Leis Federais nº 10.520/2010, 
8.666/93. 

 
OBSERVAÇÕES: 
• Foram efetuadas alterações no comprimento do veículo, na capacidade do porta malas e na 
potência do motor do item 02, 
• Foi alterado o critério de vidro elétrico dianteiro do item 3. 
• Foi alterado o critério de cambio que poderá ser manual ou automático do item 5.   
• Foram efetuadas alterações nos bancos de acompanhantes e  médico do item 7. 
• Acrescentou-se o item 8. 
• Redistribuiu o quantitativo dos itens 1 e 2. 

 
 

Almenara - MG, 28 de abril de 2018. 
 
 

TIAGO PEREIRA DE CARVALHO 
PREGOEIRO 
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ANEXO II RETIFICADO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 038/2018  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE:  
DATA DA REALIZAÇÃO:  
HORÁRIO: 
DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO 
DESTINADAS A VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DESTE 
EDITAL. 
 

Item Descrição Unid. Qtde 
Marca/
modelo 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 

Veículo tipo passeio, zero Km, ano/modelo: 
mínimo 2018/2018, capacidade: 5 passageiros, 5 
portas sendo 4 portas laterais e 1 para acesso ao 
bagageiro, cor branca, motorização mínima 1.6, 
potência de no mínimo 70 cv, bicombustível, 
direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, ar 
– condicionado, travas elétricas, no mínimo: 
vidros elétricos dianteiros e airbag duplo, freios 
ABS, equipado com todos itens de segurança 
obrigatórios, Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 6 

   

02 

Veículo tipo passeio, zero Km, ano/modelo 
mínimo: 2018/2018, capacidade: 5 passageiros, 5 
portas sendo 4 portas laterais e 1 para acesso ao 
bagageiro, cor branca, motorização mínima 1.0, 
potência de no mínimo 72 cv (Gasolina) / 77cv 
(Etanol), rodas de ferro de no mínimo 14”, 
cambio de no mínimo 6 velocidades (5 + marcha 
ré), bicombustível, direção hidráulica, elétrica ou 
eletrohidráulica, ar – condicionado, travas 
elétricas, mínimo de vidros elétricos dianteiros e 
airbag duplo, freios ABS, comprimento mínino 
3.900, porta malas com capacidade mínima de 
280 lt, equipado com todos itens de segurança 
obrigatórios, Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 8 

   

03 

Veículo tipo passeio, zero Km ano/modelo: 
mínimo 2018/2018, cor branca, capacidade de no 
mínimo 7 passageiros incluso motorista, cor 
branca, motorização mínima 1.8, potência de no 
mínimo 100 cv (Gasolina), 110 cv(etanol), rodas 
de ferro de no mínimo 15”, bicombustível, 
direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, ar 
– condicionado, travas elétricas, vidros elétricos 
dianteiros, airbag duplo, freios ABS, 
comprimento mínino de 4.200 mm, equipado 
com todos itens de segurança obrigatórios, 
Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 2 
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04 

Veiculo tipo SUV, 0 quilometro, motor mínimo 
2.0– Flex – potência mínima de 136cv, câmbio 
automático no mínimo 06 velocidades (5 + 
marcha ré), no mínimo ano/modelo: 2018, 04 
portas laterais, direção hidráulica, eletro –
hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e 
travas elétricas, farol de neblina, rodas liga aro 
no mínimo 17, som, cor branca, airbags duplo, 
apoio de cabeças dianteiros e traseiros reguláveis 
e limpador de vidro traseiro, freios abs, 
desembaçador de vidro traseiro, comprimento 
mínimo 4400 mm, equipado com todos itens de 
segurança obrigatórios, Garantia mínima de 12 
meses. 

Unid. 1 

   

05 

Veiculo tipo PICKUP utilitário, 0 quilometro, 
motor mínimo 2.0 potência, mínima de 170cv, 
com tração 4x4, cambio manual ou  automático, 
no mínimo ano/modelo: 2018, 04 portas, 
capacidade para 5 passageiros, rodas no mínimo 
aro 16, capacidade carga mínima de 1000kg, 
direção hidráulica , eletro –hidráulica ou elétrica, 
ar condicionado, vidros e travas elétricas, farol 
de neblina, som, cor branca, air bags duplo, 
freios abs. sensor de re, com revestimento da 
caçamba, equipado com todos itens de segurança 
obrigatórios, Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 1 

   

06 

Veiculo tipo PICKUP utilitário CABINE 
SIMPLES , 0 Km, ano/modelo 2018/2018, motor 
mínimo 1.4– Flex – potência mínima de 84cv 
(Gasolina), câmbio no mínimo 06 velocidades ( 5 
+ marcha ré) , 02 portas, capacidade para 2 
passageiros, rodas no mínimo aro 14, capacidade 
carga mínima de 700kg, direção hidráulica , 
eletro – hidráulica ou elétrica, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, cor branca, airbags 
duplo, freios abs, comprimento mínimo 4400 
mm, 
equipado com todos itens de segurança 
obrigatórios, Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 2 

   

07 

Veículo ambulância simples remoção 0KM. 
Carcterísticas de fábrica do veículo- tipo furgão 
ou pick-up estendida, combustível: flex, no 
mínimo 1.400cc, mínimo de 88cv, cor branca, ar 
condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, 
freios ABS, ano/modelo: mínimo 2018/2018 
 
Características da transformação: 
-Pára-choque pintado na cor branca; 
-Porta traseira que facilite a entrada e saída do 
paciente; 
- Revestimento de teto inteiriço moldado; 
- Isolamento termo acústico em todo o veículo; 
- Laterais em módulos inteiriços; 
- Armário com fechamento frontal e portas 
corrediças em acrílico; 

- Sinalizador acústico visual em leds (tipo barra) 
na cor vermelha montado em alumínio com 
módulos em policarbonato de alta resistência 
com tratamento UV, com sirene eletrônica de 02 
(dois) tons; 

Unid. 3 
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- Parede divisória integral entre cabine e salão de 
atendimento com janela espia corrediça de 
comunicação; 
- Maca fixa de no mínimo 1750 mm de 
comprimento com regulagem de encosto, 
confeccionada em estrutura de alumínio com 
colchonete em courvin automotivo, cintos de 
segurança e sistema de travamento; 
-Banco baú para 02 pessoas, com cintos de 
segurança individual, estofamentos em courvin 
de alta resistência, com encosto de cabeça e 
costas, ou banco baú com encosto de cabeça e 
costas para 01 pessoa mais poltrona de médico, 
ambos em estofamentos em courvin de alta 
resistência e cintos de segunça; 
- Descanso para as rodas da maca em aço-inox 
fixado no piso; 
- Iluminação de dupla intensidade com 01 (uma) 
luminária em leds; 
- Circuito elétrico com cabos 
superdimensionados, anti-chamas que emanam 
gases conforme normas da ABNT; 
- Janela de correr nas laterais direita e esquerda 
com vidros serigrafados; 
- Vidros traseiros serigrafados; 
- Adesivação "AMBULÂNCIA" na dianteira e na 
traseira do veículo; 

-Adesivação com logomarca da Prefeitura e 
outras necessárias conforme exigências legais. 
- Suporte para cilindro de oxigênio com o 
cilindro de 1m3 com cinta de fixação; 
- Suporte para soro plasma; 
- Pega-mão no teto do veículo em perfil tubular 
de alumínio polido; 
- Régua tripla com circuito de oxigênio, 
umidificador, aspirador tipo venturi e 
fluxômetro; 
- Acabamento das portas em courvin automotivo; 
- Reposicionamento do banco do passageiro; 
- Ventilador oscilante; 
- Isolamento de todas as frestas e juntas com
sikaflex; 
- A cor do revestimento em couvin e fórmica 
será escolhida pelo cliente; 
Caso seja utilizada madeira, esta deverá ser do 
tipo compensado naval. Equipado com todos 
equipamentos necessários de série não. 
especificados e exigidos pelo Contran, com todos 
os equipamentos necessários com as normativas 
da ABNT, a estrutura de cabine e da carroceria 
será original, construída em aço. Comprimento 
total mínimo 4.100mm. A climatização do salão 
devera permitir o resfriamento/ aquecimento. O 
compartimento do motorista deverá ser fornecido 
c/ o sistema original de fabricante do chassi ou 
homologado pela fabrica p/ ar condicionado, 
devera conter fornecimento de vinil adesivo para 
grafismo do veiculo, composto por (cruzes) e 
palavra (ambulância) no capo, vidros laterais e 
vidros traseiros; bem como, as marcas do 
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governo federal. Equipado com todos os itens de 
segurança obrigatórios pelo CÓDIGO 
NACIONAL DE TRÂNSITOS, resoluções do 
CONTRAN e demais normais e leis vigentes. 
Garantia mínima de 12 meses. Destinado a 
transporte de pacientes de alto risco de 
emergência pré hospitalares e transporte inter-
hospitalar. 
Observações:  

• Serão aceitas características e modificações 
superiores a esta desde que aprovadas pelo 

Departamento de Transporte deste Município e 

desde que estejam dentro de todas as normas e 

exigências legais para veículos com esta 

finalidade. 

• A cotação deverá ser efetuada tomando como 

base o veículo mais  a transformação, que 

deverá resultar em um único valo, que será o 

mesmo deverá constar na nota fiscal. 

• A nota fiscal em nome da Prefeitura 

Municipal de Almenara deverá constar 

espécie(tipo): ambulância. 

08 

Veículo tipo passeio, zero Km, ano/modelo 
mínimo: 2018/2018, capacidade: 5 passageiros, 5 
portas sendo 4 portas laterais e 1 para acesso ao 
bagageiro, cor branca, motorização mínima 
1.6,rodas de ferro de no mínimo 14”, cambio de 
no mínimo 6 velocidades (5 + marcha ré), 
bicombustível, direção hidráulica, elétrica ou 
eletrohidráulica, ar – condicionado, travas 
elétricas, mínimo de vidros elétricos dianteiros e 
airbag duplo, freios ABS, comprimento mínino 
3.900, porta malas com capacidade mínima de 
280 lt, equipado com todos itens de segurança 
obrigatórios, Garantia mínima de 12 meses. 

Unid. 1 

 
  

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Nome completo, nacionalidade, 
estado civil, profissão, endereço, CPF, Carteira de Identidade/RG. 
 
DECLARAÇÃO: Nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 
tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, e quaisquer outros 
ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação. 
 

Local e Data. 
 
 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa. 
 


