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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL/FMS N° 007 / 2018 
 
O Municipal de Saúde de Triunfo/PE, torna público que RETIFICA o Edital do Pregão 
Presencial/FMS nº 007/2018, do tipo “Menor Preço”, com critério de julgamento por 
“Preço Unitário”, para a aquisição de 03 (três) veículos zero km, 01 (um) veículo pick-up 
cabine dupla 4x4 a diesel, 01 (uma) ambulância tipo a – simples remoção tipo furgão a diesel 
e 01 (uma) ambulância simples remoção tipo adaptada a gasolina e/ou álcool, em 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, na forma que segue: 
 
A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, receberá os envelopes de Proposta de Preços e 
Habilitação, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, localizada na 
Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, as 09:00 (nove) horas do dia 04 de junho de 2018, e 
neste mesmo local, no horário das 7h300min às 13h30min, nos dias úteis, prestará 
esclarecimentos em relação ao presente Edital, retificações e seus anexos, os quais poderão 
ser adquiridos junto a Pregoeira ou Equipe de Apoio. 
 
Onde se Lê: 
 
2.1 Do Objeto 
 
2.1.1 Constitui objeto da presente licitação a seleção da proposta mais vantajosa objetivando 
a aquisição de 03 (três) veículos zero km, 01 (um) veículo PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 A 
DIESEL, 01 (uma) AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO A DIESEL 
e 01 (uma) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO ADAPTADA A GASOLINA E/OU 
ÁLCOOL, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, objeto do 
Processo Licitatório n° 010/2018 - Pregão Presencial n° 007/2018, do tipo: “Menor Preço”, 
com critério de julgamento: por “Preço Unitário”, em observância ao descrito no item 02 
(dois) deste instrumento convocatório/edital e, em conformidade com o detalhado no anexo I 
- termo de referência, e no anexo II minuta do contrato administrativo, instrumentos estes 
que são parte integrante do presente instrumento convocatório/edital para todos os efeitos 
legais e de direito, independentemente da não transcrição.  
 
2.1.2 As referidas aquisições são oriundas das Propostas: Proposta de Aquisição de 
Equipamento/Material Permanente sob os nºs 10334.957000/1170-03, 
10334.957000/1170-14 e 2615701712182239166, firmado ente o Ministério da Saúde, 
através do Fundo Nacional de Saúde do Governo Federal em parceria com o FMS – Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE no valor de R$ 116.000,00, R$ 170.000,00 e R$ 
80.000,00, respectivamente e recurso próprio do FMS – Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo/PE. 
 
Passa-se a Ler: 
 
2.1 Do Objeto 
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2.1.1 Constitui objeto da presente licitação a seleção da proposta mais vantajosa objetivando 
a aquisição de 03 (três) veículos zero km, 01 (um) veículo PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 A 
DIESEL, 01 (uma) AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO A DIESEL 
e 01 (uma) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO ADAPTADA A GASOLINA E/OU 
ÁLCOOL, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, objeto do 
Processo Licitatório n° 010/2018 - Pregão Presencial n° 007/2018, do tipo: “Menor Preço”, 
com critério de julgamento: por “Preço Unitário”, em observância ao descrito no item 02 
(dois) deste instrumento convocatório/edital e, em conformidade com o detalhado no anexo I 
- termo de referência, e no anexo II minuta do contrato administrativo, instrumentos estes 
que são parte integrante do presente instrumento convocatório/edital para todos os efeitos 
legais e de direito, independentemente da não transcrição.  
 
2.1.2 As referidas aquisições são oriundas das Propostas: Proposta de Aquisição de 
Equipamento/Material Permanente sob os nºs 10334.957000/1170-03, 
10334.957000/1170-14 e 2615701712182239166, firmado ente o Ministério da Saúde, 
através do Fundo Nacional de Saúde do Governo Federal em parceria com o FMS – Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE no valor de R$ 116.000,00, R$ 170.000,00 e R$ 
80.000,00, respectivamente e recurso próprio do FMS – Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo/PE. 
 
2.1.3 Para efeito dessa licitação, será considerado veículos automotor novo o veículo 
a motor de propulsão antes do seu registro e licenciamento vendidos por uma 
concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da 
deliberação CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008, e a Lei federal nº 6.729/1979. 

 
Onde se Lê: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
( ... ) 

 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO UND QTD 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

PREÇO 
TOTAL 

MÁXIMO 
PERMITIDO 

01 

Veículo original   , tipo pick-up, cabine dupla, 
atração 4x4, motor mínimo de 140 CV, câmbio 
manual, capacidade para 05 lugares, com ar 
condicionado de fábrica, direção hidráulica, com 
trio elétrico ( trava, vidro, alarme ), freios abs nas 
quatro rodas, airbag duplo, a diesel, cinto de 
segurança de 03 três pontos, com pintura sólida, e 
que atende as normas do CONTRAN e 
PROCONVE.  

UNID 01 131.160,00 131.160,00 

02 
Veículo furgão original de fabricação nacional, 0 
km, adaptada para AMB SIMPLES REMOÇÃO, 
com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no 

UNID 01 172.500,00 172.500,00 

mailto:smstriunfope@gmail.com


 
 

Estado de Pernambuco 

Fundo Municipal de Saúde de Triunfo 

CNPJ: 10.334.957/0001-28 
Praça Monsenhor Elizeu Diniz, 17 – Centro – CEP: 56.870-000 – Telefone (87) 3846-1106 – Triunfo – PE – smstriunfope@gmail.com 

 

total. Compr. Total mínimo 4.740 mm; 
Comprimento mínimo do salão de atendimento de 
2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de 
atendimento 1.540 mm; Diesel; Equipado com 
todos os equipamentos de série não especificados 
e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine 
e da carroceria será original, construída em aço. O 
painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas 
p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter 
uma distância mínima de 31 cm de qualquer 
tomada de Oxigênio. A iluminação do 
compartimento de atendimento deve ser de 2 
tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no 
mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com 
diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada 
em alumino ou injetada em plástico em modelo 
LED. A iluminação externa deverá contar com 
holofote tipo farol articulado reg. manualmente na 
parte traseira da carroceria, com acionamento 
independente e foco direcional ajustável 180º na 
vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do 
tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, 
com módulo único; 2 sinalizadores na parte 
traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. 
de 90 flashes por minuto, quando acionado com 
lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar 
um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico 
com amplificador de potência mínima de 100 W 
RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, 
sistema de megafone c/ ajuste de ganho e 
pressão sonora a 1 m. de no mínimo 100 dB 
@13,8 Vcc; Sist. Fixo de Oxigênio (rede 
integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no 
mín. 16 litros, em suporte individual, com cintas 
reguláveis e mecanismo confiável resistente a 
vibrações, trepidações e/ou capotamentos, 
possibilitando receber cilindros de capacidade 
diferentes, equipado com válvula pré regulada 
para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da 
bancada, deverá existir uma régua e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo 
Venturini, com roscas padrão ABNT. Conexões 
IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização 
do salão deverá permitir o refrigeração e 
aquecimento. O compartimento do motorista 
deverá ser fornecido com o sistema original do 
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ 
ar condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaçador. Para o compartimento paciente, 
deverá ser fornecido original do fabricante do 
chassi ou homologado pela fábrica um sistema de 
Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação 
tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da 
NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser 
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com mínima de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrátil, com no 
mínimo 1.900 mm de comprimento, com a 
cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, 
sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 
cintos de segurança fixos, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido. Acompanham: 
colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega mão no 
teto do salão de atendimento. Ambos 
posicionados próximos às bordas da maca, 
sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado 
em alumínio de no mínimo 1 polegada de 
diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, 
instalados sobre o eixo longitudinal do 
comprimento através de parafusos e com 2 
sistema de suporte de soro deslizável, devendo 
possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. 
Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, 
revestido com material tipo vinil ou similar em cor 
clara, de alta resistência, lavável, impermeável, 
antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: 
Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). 
As portas devem ser dotadas de trinco para 
impedir a abertura espontânea das mesmas 
durante o deslocamento. Deverá possuir um 
armário tipo bancada para acomodação de 
equipamentos com batente frontal de 50 mm, para 
apoio de equipamentos e medicamentos, com 
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m 
de profundidade, com uma altura de 0,70 m; 
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do 
veículo, composto por (cruzes) e palavra 
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros 
traseiros, e que atende as normas do CONTRAN e 
PROCONVE. 

03 

Veículo original de fabricação nacional, 0 Km, tipo 
utilitário de pequeno porte, cabine simples com 
capacidade para 02 pessoas, transformado em 
ambulância motor 1.4 flex. ( álcool e gasolina ), 
com pintura sólida, básico, e que atende as 
normas do CONTRAN e PROCONVE. 

UNID 01 80.300,00 80.300,00 

 TOTAL    383.690,00 

 

 
Passa-se a Ler: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
( ... ) 

 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO UND QTD 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

PREÇO 
TOTAL 

MÁXIMO 
PERMITIDO 

01 

Veículo original   , tipo pick-up, cabine dupla, 
atração 4x4, motor mínimo de 140 CV, câmbio 
manual, capacidade para 05 lugares, com ar 
condicionado de fábrica, direção hidráulica, com 
trio elétrico ( trava, vidro, alarme ), freios abs nas 
quatro rodas, airbag duplo, a diesel, cinto de 
segurança de 03 três pontos, com pintura sólida, e 
que atende as normas do CONTRAN e 
PROCONVE.  

UNID 01 131.160,00 131.160,00 

02 

Veículo furgão original de fabricação nacional, 0 
km, adaptada para AMB SIMPLES REMOÇÃO, 
com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no 
total. Compr. Total mínimo 4.740 mm; 
Comprimento mínimo do salão de atendimento de 
2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de 
atendimento 1.540 mm; Diesel; Equipado com 
todos os equipamentos de série não especificados 
e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine 
e da carroceria será original, construída em aço. O 
painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas 
p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter 
uma distância mínima de 31 cm de qualquer 
tomada de Oxigênio. A iluminação do 
compartimento de atendimento deve ser de 2 
tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no 
mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com 
diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada 
em alumino ou injetada em plástico em modelo 
LED. A iluminação externa deverá contar com 
holofote tipo farol articulado reg. manualmente na 
parte traseira da carroceria, com acionamento 
independente e foco direcional ajustável 180º na 
vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do 
tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, 
com módulo único; 2 sinalizadores na parte 
traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. 
de 90 flashes por minuto, quando acionado com 
lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar 
um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico 
com amplificador de potência mínima de 100 W 
RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, 
sistema de megafone c/ ajuste de ganho e 
pressão sonora a 1 m. de no mínimo 100 dB 
@13,8 Vcc; Sist. Fixo de Oxigênio (rede 
integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no 
mín. 16 litros, em suporte individual, com cintas 
reguláveis e mecanismo confiável resistente a 
vibrações, trepidações e/ou capotamentos, 
possibilitando receber cilindros de capacidade 
diferentes, equipado com válvula pré regulada 

UNID 01 172.500,00 172.500,00 
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para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da 
bancada, deverá existir uma régua e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo 
Venturini, com roscas padrão ABNT. Conexões 
IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização 
do salão deverá permitir o refrigeração e 
aquecimento. O compartimento do motorista 
deverá ser fornecido com o sistema original do 
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ 
ar condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaçador. Para o compartimento paciente, 
deverá ser fornecido original do fabricante do 
chassi ou homologado pela fábrica um sistema de 
Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação 
tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da 
NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser 
com mínima de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrátil, com no 
mínimo 1.900 mm de comprimento, com a 
cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, 
sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 
cintos de segurança fixos, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido. Acompanham: 
colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega mão no 
teto do salão de atendimento. Ambos 
posicionados próximos às bordas da maca, 
sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado 
em alumínio de no mínimo 1 polegada de 
diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, 
instalados sobre o eixo longitudinal do 
comprimento através de parafusos e com 2 
sistema de suporte de soro deslizável, devendo 
possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. 
Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, 
revestido com material tipo vinil ou similar em cor 
clara, de alta resistência, lavável, impermeável, 
antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: 
Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). 
As portas devem ser dotadas de trinco para 
impedir a abertura espontânea das mesmas 
durante o deslocamento. Deverá possuir um 
armário tipo bancada para acomodação de 
equipamentos com batente frontal de 50 mm, para 
apoio de equipamentos e medicamentos, com 
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m 
de profundidade, com uma altura de 0,70 m; 
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do 
veículo, composto por (cruzes) e palavra 
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros 
traseiros, e que atende as normas do CONTRAN e 
PROCONVE. 

03 
Veículo original de fabricação nacional, 0 Km, tipo 
utilitário de pequeno porte, cabine simples com 
capacidade para 02 pessoas, transformado em 

UNID 01 80.300,00 80.300,00 
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ambulância motor 1.4 flex. ( álcool e gasolina ), 
com pintura sólida, básico, e que atende as 
normas do CONTRAN e PROCONVE. 

 TOTAL    383.690,00 

 
1.1 Para efeito dessa licitação, será considerado veículos automotor novo o veículo a 
motor de propulsão antes do seu registro e licenciamento vendidos por uma 
concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da 
deliberação CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008, e a Lei federal nº 6.729/1979. 
 
Permanecem inalterados os demais termos do Edital do Pregão Presencial/FMS nº 
007/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, página 78, 
e no Diário Oficial da União, página 234, Seção 3, ambos no dia 21 de Maio de 2018, não se 
fazendo necessário reabrir o prazo inicialmente estabelecido, como preceitua o § 4o, artigo 
21 da Lei de Licitações e Contratos sob o nº 8.666/93. 
 
Fica eleito o Fórum da Comarca de Triunfo, Estado de Pernambuco para dirimir controvérsia 
resultante da Ratificação do Edital do Pregão Presencial/FMS nº 007/2018. 

 
 
Triunfo, 22 de Maio de 2018. 

 

 
Maria Cláudia Lima Barros 

Pregoeira 
 

 
 
 

mailto:smstriunfope@gmail.com

