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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2407002/2018 – CPL/FMS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-1007001 – CPL/PMSBP 
PROCESSO Nº 1505001/2018-CPL/PMSBP 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ E A EMPRESA AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO 

DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE 
01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA ZERO KM E 01 (UM) 
VEÍCULO TIPO VAN ZERO KM, ORIUNDOS DO CONVÊNIO 
17860.920000/1170-07 E DO CONVÊNIO 17860.920000/1170-

08, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA: 
 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ, CNPJ: 
83.334.698/0001-09, com sede administrativa na Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, s/n°, centro, nesta 
cidade de Santa Barbara do Pará/Pa, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor NILSON FERREIRA 
DOS SANTOS, CPF: 289.390.182-49, domiciliado e residente à Rua Carvalho Braga, 474 – Centro – San-
ta Bárbara do Pará – PA – CEP´: 68798-000, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saú-
de/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 17.860.920/0001-82, neste ato representado pelo Sr. Laucy da 
Costa Gama, CPF: 684.034.022-87 denominados CONTRATANTES,  e de outro lado a empresa AUTO 
4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ: 12.965.774/0001-36, doravante  
denominada  simplesmente  “CONTRATADA”, estabelecida a Tv. Humaitá, nº 1749 – Térreo - Belém - 
PA, CEP: 66.085-148, neste ato representada por ELLEN BRITO PINHEIRO, RG nº 2788050 SSP/PA, 
CPF nº 696.710.442-04,  tem entre si justo e avençado o presente Instrumento, do qual são partes inte-
grantes o Edital do Pregão nº 9/2018-1007001 – CPL/PMSBP e a proposta apresentada pela CONTRA-
TADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da 
Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
 

CLÁUSULA I - DA ORIGEM DO CONTRATO 

 
1.1. Este Contrato Administrativo tem origem no Processo Administrativo Licitatório na modalidade Pregão 

Presencial nº 9/2018-1007001 – CPL/PMSBP. 
 

CLÁUSULA II - DA LEGISLAÇÃO 

 
2.1. As cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições do art. 54, parágrafos 1º e 2º e 

art. 55, incisos I a XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, as quais CONTRA-
TANTE e CONTRATADA estão sujeitas. 

 

CLÁUSULA III - DO OBJETO 

 
3.1. Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA ZERO KM 

E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN ZERO KM, oriundos do Convênio 17860.920000/1170-07 e do 
Convênio 17860.920000/1170-08 celebrados entre o Município de Santa Bárbara do Pará e o Minis-
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tério da Saúde, COM CONTRAPARTIDA DO TESOURO MUNICIPAL, conforme especificações, 
quantitativos e valores dispostos. 

 

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA DO MATERIAL 

 
4.1. O setor competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação 

será a Secretaria Municipal de Saúde, observado os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93; 
4.2. Os fornecedores deverão entregar os itens, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, após a emissão 

da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santa Bárbara do Pará; 

4.3. Os produtos adquiridos deverão ser entregues nos dias úteis no horário de 8:00h às 14:00h; 
4.4. Os veículos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 

pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o 
proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor); 

4.5. A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará reserva-se o direito de não receber o ob-
jeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da 
Lei Federal n° 8.666/93; 

4.6. Todos os produtos licitados deverão ser nacionais ou declarados como nacionais, em razão de acor-
dos comerciais firmados. 
 

CLÁUSULA V - DO PREÇO 

 
5.1. Pela aquisição dos produtos/materiais, objeto deste Contrato, constantes nos itens acima dispostos, a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove 
mil reais), conforme lista de materiais, quantitativos, especificações e valores abaixo: 

 
Nº DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TECNICA UND MARCA  R$ UNT   R$ TOTAL  

1 

AMBULÂNCIA TIPO A 
SIMPLES REMOÇÃO 
TIPO FUR-
GÃO+A11:E14 

 

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIM-
PLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros 
cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do 
salão de atendo. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 
1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. 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 dist. mín. 
de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. 
de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser 
feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâme-
tro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou 
injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. 
deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manu-
almente na parte traseira da carroceria, c/ 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 sinali-
zadores 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 c/ amplificador de pot. mínima 
de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de 
megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no 
mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integra-

1 RENAULT 179.000,00 179.000,00 
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da): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em 
suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confi-
ável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, 
possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, 
equipado com válvula préregulada p/ 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 
venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normati-
zadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o 
resfr/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ 
o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desem-
baçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido origi-
nal do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um 
sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo 
exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 
BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no 
mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para 
frente; c/ pés dobráveis, sist. 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 aten-
dimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, 
sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumí-
nio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de 
fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do 
comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro 
deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos 
de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, reves-
tido 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 des-
locamento. 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 pro-
fundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil 
adesivo para grafismo do veiculo, composto por (cruzes) e 
palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros trasei-
ros; Bem como, as marcas do Governo Federal. 

 
5.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos decorrentes do presente Contrato, serão de inteira res-

ponsabilidade da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
6.1. O pagamento será realizado mensalmente, em até o 30 (trinta) dias, por processo legal, após a devida 

comprovação da entrega do objeto;  
6.2. A fatura deverá mencionar o nº deste Contrato e o nº da Nota de Empenho; 
6.3. A fatura deverá ser atestada pelo Fiscal do Contrato, acompanhada de Relatório circunstanciado do 

Fiscal; 
6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obriga-

ções em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA; 
6.5. No caso de ocorrer atraso no pagamento, será devida atualização financeira com base na variação do 

INPC/IBGE, ou na sua ausência, pelo índice que venha a substituí-lo, ocorridas entre a data em que 
deveria(m) ser paga(s) e a data do efetivo pagamento. 
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CLÁUSULA VII - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 

 
7.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipó-

teses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;       

7.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65, da Lei n° 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar ou-
tro processo licitatório;  

7.3. O pedido que vise a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado no âmbito 
da Administração Municipal, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que de-
termina a alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93; 

7.4. Durante a vigência do CONTRATO o mesmo poderá ser prorrogado conforme o art. 57, da Lei 
8.666/1993, mediante justificativa (art. 57, § 2º, da Lei 8666/93) e Relatório circunstanciado do Fiscal 
do contrato. 

 

                               

CLÁUSULA VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL correrão por conta 

da CONTRATANTE, empenhada na forma do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal nº 4320/63, 
correndo por conta da seguinte de dotações da CONTRATANTE: 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0015.1.013 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE 
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0015.2.096 AQUISICAO E MANUTENCAO DE AMBULANCIAS-FMS 
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL. 

 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES 

 
9.1.  DA CONTRATANTE: 
9.1.1. Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos, objeto deste Contrato, através do Fiscal do 

Contrato a ser designado pela Administração, denunciando quaisquer irregularidades constatadas; 
9.1.2. Efetuar o pagamento conforme o acordado e previsto na Cláusula VI deste instrumento; 
9.1.3. Efetuar, em dia, o pagamento à CONTRATADA pelos produtos entregues. 
 
9.2. A CONTRATADA compromete-se a: 
9.2.1. Prestar o fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato, em tempo hábil, e em conformi-

dade com a demanda repassada pela CONTRATANTE; 
9.2.2. Responder pela qualidade e garantia dos produtos fornecidos, obedecendo rigorosamente às regras 

contidas no procedimento licitatório; 
9.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CON-

TRATANTE, no fornecimento dos produtos, objetos deste Contrato; 
9.2.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execu-

ção deste Contrato. 
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CLÁUSULA X - DA RESPONSABILIDADE 

 
10.1. A empresa contratada é responsável, com exclusividade, pelo fornecimento dos produtos, respon-

dendo pelos danos que por si, seus prepostos, ou empregados causarem por dolo ou culpa à CON-
TRATANTE. 

 

CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES 

 
11.1. As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigações pela CONTRATADA 
são as previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, em seu Capítulo IV, assim considerando: 
a) Advertência; 
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por infração de qualquer cláusula 

ou condição contratual; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações no âmbito da Administração Pública Municipal, com 

impedimento de contratar com essa Administração, por prazo não superior a dois (02) anos; 
d) Rescisão unilateral do contrato, pelos motivos descritos no art. 78, do mesmo Diploma Legal. 
 

CLÁUSULA XII - DA RESCISÃO 

 
12.1. O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 
a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 8.666, de 21.06.93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo; 
c) Judicialmente, nos termos da Legislação processual. 
 

CLÁUSULA XIII - DA VIGÊNCIA 

 
13.1. O presente Contrato tem vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura inician-
do-se a partir do dia 24 de julho de 2018 até o dia 24 de julho de 2019. 
  

CLÁUSULA XIV - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1. A administração e fiscalização do presente Contrato caberão ao servidor Laucy da Costa Gama - 
Secretário Municipal de Saúde, ou outro servidor devidamente designado por esta Secretaria Municipal.  
 

CLÁUSULA XV - DA PUBLICAÇÃO 

 
15.1. O Extrato contratual será publicado nos veículos oficiais de comunicação, conforme determina a Lei, 
após sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XVI - DO FORO 

 
16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes deste Contrato Administrativo, 

fica declarado competente o Foro da Comarca de Benevides-Pa, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja; 
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E por estarem assim, justos e Contratados, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual te-
or e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos le-
gais. 

 
Santa Bárbara do Pará /PA, 24 de julho de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ                                                FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

                CNPJ 83.334.698/0001-09                                                                       CNPJ: 17.860.920/0001-82 

           Nilson Ferreira dos Santos                                                                Laucy da Costa Gama 
                CPF: 289.390.182-49                                                                        CPF: 684.034.022-87 

                   CONTRATANTE                                                                               CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 
  

 
AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA  

CNPJ: 12.965.774/0001-36 
CONTRATADA 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1 ____________________________________                    2 ____________________________________ 
   Nome:               CPF:                                                        Nome:               CPF: 
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