
 
 

CT-00189-18-FMS 
PL-0022-18PP-FMS 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ E 
A EMPRESA PRIMAVIA COMERCIO DE 
AUTOMÓVEIS LTDA. 

 
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado da Bahia, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, situada na Praça Baco 
Pari, nº 45, Centro – CEP: 46.490-000 - Igaporã-Ba, neste ato representado pela Senhora LAISE FAGUNDES 
FARIAS, brasileira, Solteira, inscrita no CPF sob nº 033.373.815-29 e RG. n° 0963058436, emitido pela SSP/BA, 
residente na Rua Amapá, nº 39, Bairro Mulungu – Igaporã-Ba na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, 
nomeada pelo Decreto nº 0007/2018, de 16 de Janeiro de 2018, de ora em diante denominada 
CONTRATANTE, e a Empresa PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
13.929.982/0001-42, com sede a  Rod. BR-020 Nº 209, Loja B, KM 01, Bairro Vila Rica na cidade de 
Barreiras-Ba, neste ato representado pelo Sr JOSÉ CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JÚNIOR, CPF Nº 
508.248.644-68 e RG 3802403 Expedida por SSP-PE, residente e domiciliado a Rua Canabrava Nº 341, ap. 101 
centro, na cidade de UNAI-MG,  de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial 
nº 022/2018 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e 
acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 
1 - DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1 – A aquisição de 02(DUAS) ambulâncias tipo A – Simples Remoção Tipo Furgoneta e equipadas, por 
meio do convênio FNS sob termo nº 2913401712281702201 e nº 2913401712182119343, em atendimento 
ao Fundo Municipal de Saúde de Igaporã-Ba, do qual deverá ter garantia de fábrica por no mínimo 01 (um) 
ano, mediante aquisição dos veículos abaixo descritos: 

 

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO 
MARCA/MO
DELO/ANO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 02 UNID 

Renault KANGOO 1.6 16V. FLEX 2017/2018. 
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou 
monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag 
p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 
rodas, modelo do ano da contratação ou do ano 
posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES 
REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; 
Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool 
misturados em qualquer proporção(flex); 
Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: 
Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. 
Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, 
c/ revestimento interno em poliestireno, c/ 
fechos interno e externo, resistentes e de 
aberturas de fácil acionamento. Altura interna 
do veículo deve ser original de fábrica. O pneu 
estepe não deve ser acondicionado no salão de 
atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, 
c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do 
tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico 
dimensionado p/ o emprego simultâneo de 
todos os itens especificados do veículo e 
equipamentos, quer c/ a viatura em movimento 
quer estacionada, sem risco de sobrecarga no 

 

79.500,00 159.000,00 



 
 

alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: 
Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal 
do tipo barra linear ou em formato de arco ou 
similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou 
múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e 
máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e 
máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx 
de 110 mm, instalada no teto da cabine do 
veículo. Laudo que comprove o atendimento à 
norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se 
refere aos ensaios contra vibração, umidade, 
poeira, corrosão, deformação e fotometria 
classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal 
Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de 
potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 
3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de 
ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no 
mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o 
atendimento à norma SAE J1849, no que se 
refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de 
sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. 
portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine 
deve ser c/ o Sist. original do fabricante do 
chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic, 
ventilação, aquecedor e desembaçador. O 
compartimento do paciente, deve ser original do 
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica 
um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos 
do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante 
no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. 
do Compartimento traseiro deve ser de no mín 
15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ 
no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de 
elevação do tronco do paciente de mín 45 graus 
e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. 
Deverão ser apresentados: Autorização de 
Funcionamento de Empresa do Fabricante e 
Registro ou Cadastramento dos Produtos na 
Anvisa; Garantia de no mínimo 24 meses. Ensaio 
atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e 
AMD Standard 004, feito por laboratório 
devidamente credenciado. A distribuição dos 
móveis e equipamentos no salão de 
atendimento deve prever: Dimensionar o 
espaço interno, visando posicionar, de forma 
acessível e prática, a maca, bancos, 
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no 
atendimento às vítimas. As paredes internas, 
piso e a divisória deverão ser em plástico 
reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou 
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto- 
estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, 
moldados conforme geometria do veículo, c/ a 
proteção antimicrobiana, tornando a superfície 
bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; 
Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a 
porta traseira esquerda, p/ auxiliar no 



 
 

embarque c/ acabamento na cor amarela. 
Armário superior p/ objetos, na lateral direita, 
acima da maca, em ABS auto- estinguível ou 
compensado naval revestido interna e 
externamente em material impermeável e 
lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil 
adesivo p/ grafismo do veículo, composto por 
cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros 
laterais e traseiros; e as marcas do Governo 
Federal, SUS e Ministério da Saúde. 

VALOR TOTAL (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) R$ 159.000,00 

 
 

2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização da entrega do objeto, bem assim para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele 
estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 
2.1.1 -Edital do Pregão Presencial nº 022/2018; 
2.1.2 -Proposta da Contratada. 
2.1.3 – Ata de Julgamento 
2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, 
definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 
3 - DA VIGÊNCIA 
3.1 - O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018, a contar da data da assinatura deste 
instrumento contratual. 

 

4 – DO PREÇO 
4.1 - O preço das ambulâncias, objeto da cláusula primeira deste contrato é o apresentado na proposta final 
da contratada, no valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), já inclusas as despesas de 
impostos e frete. 

 
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas 
as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 

 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 
financeiro de 2018, a saber: 

 

Unidade Gestora 
 

Projeto/Atividade 
 

Elemento de despesa 
 

Fonte 

02.05 – Fundo Municipal de 
Saúde 

1074 – Aquisição de Veículos 
para o setor de Saúde 

44.90.52.00 – Equipamentos e 
Material Permanente  

14 – SUS 

02.05 – Fundo Municipal de 
Saúde 

1074 – Aquisição de Veículos 
para o setor de Saúde 

44.90.52.00 – Equipamentos e 
Material Permanente  

02 – Recursos Tranf. 
Imp. Saúde 15% 

 

 

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 – O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018, a contar da data da assinatura do 
instrumento contratual. 

 

5.2 - As Ambulâncias ora licitada deverá ser entregue na sede do Município de Igaporã em até 60 (sessenta) 
dias após o recebimento da ordem de compra, da qual deverá ser emitido pela Secretaria do Fundo 
Municipal de Saúde de Igaporã - Bahia. 



 
 

 

5.3 – As Ambulâncias deverão ser entregue em conformidade com o item 5.2, do qual será recebida pelo 
Fiscal do Contrato, que atestará que a ambulância está 0 km, possuindo as especificações mínimas descritas 
no termo referencial deste edital. 

 

5.4 - Constatadas quaisquer avaria ou irregularidades no bem ora adquirido, o Contratante poderá: 
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 48 hrs (quarenta e oito horas), contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de oito dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
e) Em casos excepcionais poderão o bem ser substituído por outro, desde que de melhor qualidade e desde 
que atenda as finalidades a que se destina. 

 

5.5 O não fornecimento da ambulância da em conformidade com os itens 5.2 e 5,3 e com a descrição no 
termo referencial do Edital e deste instrumento contratual, ou no prazo descrito no item 5.2, a partir da 
requisição do setor competente, ensejará à CONTRATADA multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor global do contrato, e a inexecução total ou parcial, ensejará nas penalidades previstas no art. 
87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 

 

5.6 – O retardamento na entrega do veículo superior a 02 (dois) dias, do prazo estipulado no item 5.2, 
ensejará na rescisão contratual, além das penalidades previstas no item 5.4. 

 
 

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento devido será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde de Igaporã - Bahia, mediante o 
faturamento e entrega das ambulâncias devidamente acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica e certidões de 
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e FGTS. 

 

6.2 - A nota fiscal, que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e o pagamento só ocorrerá após 
regularização da mesma. 

6.3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Fundo Municipal de Saúde de Igaporã. 
 

6.4 – A nota fiscal deverá ser emitida em nome, endereço e CNPJ do Fundo Municipal de Saúde de Igaporã. 

 
6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da 
rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, 
diretamente para CONTRATANTE. 

 
 

7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena 
de rescisão. 
 

 

8 - DAS RESPONSABILIDADES 
8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e 
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 

 



 
 

8.2 – A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos bens fornecidos, não se admitindo, em 
nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou 
fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 

 
 

9 – DAS PENALIDADES 
9.1 - O não fornecimento dos materiais objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE 
importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do 
contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir 
qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
9.3 – As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 
rescisão do pacto em apreço. 
9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e 
contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da 
aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens 
precedentes. 
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver 
direito ou cobrados judicialmente. 
9.7 - Requisitado o veículo da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da 
administração poderá ser requisitado o mesmo veículo da empresa vencedora em segundo lugar, sem 
prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 

 
 

10 – DA RESCISÃO 
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 

 
10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei 
federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa 
equivalente a dez por cento do valor do contrato. 

 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de 
toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 

 
11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que 
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 

 
12 - DA TOLERÂNCIA 
12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 
 



 
 

 
13 – DO FORO 
13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Igaporã/BA, dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo 
presentes. 
 
 

 

Igaporã-BA, 06 de agosto de 2018. 

 

 
 

   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ-BA 

CNPJ: 10.421.872/0001-87 
LAISE FAGUNDES FARIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATANTE 

 

 

 

 

 
Testemunhas: 
 
1º   

 
CPF:   

  
PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. 

CNPJ: 13.929.982/0001-42 
JOSÉ CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JÚNIOR 

 REPRESENTANTE 
CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

2º    

CPF:   



 
 

 


