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CONTRATOADMINISTRATIVO DEAQUISIÇIO DEAMBULANCIAZEROKM - N° 089/2018

PREÂMBULO

Contrato celebrado entre o Município de
lUlU / BA, através do Fundo Municipal de Saúde,
localizada na Praça Abílio Pereira, nO 232,
Centro, lUlU, CNPJ/MF nO 10.540.906/0001-52,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito
Municipal e a Secretaria de Saúde, doravante
denominado de CONTRATANTE, e CAMBUI
VEÍCULOS LTDA - CNPl 14.456.792/0001-
18, doravante denominada apenas
CONTRATADA, para Fornecimento de 01 (Uma)
AMBULÂNCIAZERO KM com recursos da Portaria
3.388 do Ministério da Saúde.

O MUNICÍPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IUIU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO 10.540.906/0001-
52, com sede na Praça Abílio Pereira, 232 - centro, vinculado a Prefeitura Municipal de IUIU/BA,
aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO BARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado,
servidor público, portador da cédula de identidade nO04923403-07SSP/BA, inscrito no CPFsob o
nO608.929.435-72,residente e domiciliado na cidade de IUIU/BA, e pela Secretária Municipal de
Saúde OSANA MALHEIROSVILAS BOAS, brasileira, casada, servidora pública, portador da cédula
de identidade n° 02.077.730-25, inscrito no CPFsob o nO247.667.985-20,residente e domiciliada
na cidade de IUIÚ/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa
CAMBUI VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPl sob N° 14.456.792/0001-18, com sede na com
sede na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 750, Jurema -, Vitória da Conquista/BA, CEP45023-325,
representada pela Sr. Antônio Roberto de Barros Cairo, inscrita no CPF 050.759.125-91, RG
00.971.172-42 (SSP/BA), abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam o presente contrato, na forma e condições que se seguem:

CLÁUSULAPRIMEIRA - Do Ob;eto

1.1 - Constitue objeto deste Contrato o fornecimento de 01 (uma) ambulância ZerO KM, tipo
Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, em conformidade com as espeeíãceções do
SIGEM, com recursos provenientes da Portaria 3388/2017 do Ministéri E da Saúde -
ANEXO I - ITEM do Termo Contratual para o município de IUIU/BA, atendime
Secretaria de Municipal de Saúde, conforme detalhamento constante no Term de Ref
Edital de Licitações do Pregão Presencial 009/201 que compõe
independente de transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA - Da Vigência

2.1 O presente instrumento vigerá durante 90 (noventa) dias da data de sua assinatura, ou seja,
04/06/2018 até 02/09/2018, podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADAobriga-se:

3.1 Cumprir com as obrigações após a assinatura do Contrato observada as datas estabelecidas
pela administração.

3.2 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do produto constantes no Anexo I do Edital de
Licitação do PregãoPresencial 009/2018;

3.3 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes,
bem como as normas internas do CONTRATANTE;

3.4 Relatar à CONTRATANTEtoda e qualquer irregularidade observada em virtude da entrega do
Veículo;

3.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,cujas reclamações
se obrigam prontamente a atender;

3.6 Entregar o produto conforme estabelecidos no Termo de Referências e marcas apresentadas e
aceitas na proposta comercial;

3.7 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a
Administração Pública;

3.8 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da contratante;

3.09 Por meio do presente, a contratada se vincula ao instrumento convocatório, ao Termo de
Referência e a sua proposta, os quais passam a integrar este instrumento, independente de.
transcrição. .//'CLÁUSULA OUARTA - São Deveres da PREFEITURA:

4.1 Fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada;

4.2 Dar ciência a CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade e verificar na
execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cum imento;
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4.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que
pela CONTRATADA; •
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4.4 Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato e Termo de Referências;

4.5 Assegurar o acesso do pessoal da empresa contratada, quando devidamente identificado, nas
dependências da secretaria de educação, caso necessário durante a entrega ou montagem;

4.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do produto sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, por meio do gestor do contrato, especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei
nO8.666/1993, o qual anotará em planilhas próprias e específicas, as falhas e irregularidades para
que sejam corrigidas pela contratada ou para aplicação de eventuais glosas ou penalidades;

4.7 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas
pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

4.8 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a entrega do produto
e das exigências contratuais;

CLÁUSULAOUINTA - Da Execucãodo Ob;eto:

5.1 A VEÍCULO (ambulância) objeto do presente Certame, será em conformidade com Termo de
Referências, respeitada a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, bem como o detalhamento
do objeto, condições de entrega e etc. constante no Anexo I - ITEM deste Termo Contratual.

CLÁUSULASEXTA- Do Valor e Forma de Pagamento:

6.1 O valor total do presente contrato é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), preço
correspondente ao valor oferecido no Pregão Presencial nO. 009/2018 da proposta da
Contratada, no(s) Item(s) 01 a qual é parte integrante do presente Contrato.

6.2 O pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sendo
efetuados ao licitante vencedor através de Depósito Eletrônico Identificado através de Agência
Bancária, em conta específica da Contratada.

6.3 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:

6.4 Atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das
notas fiscais emitidas pela licitante vencedora;

6.5 O Município de IUIU/BA pode deduzir, do montante a pagar, os valore
multas ou indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos t mos do Contra .
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CLÁUSULA SÉTIMA - Do Reajuste:

7.10 valor determinado na cláusula anterior é fixo e irreajustável dentro do exercício atual.

CLÁUSULA OITAVA - DaDotacão Orcamentária:

8.1 As despesas decorrentes deste Contrata correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
discriminada, consignada no Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro do ano
2018.

Secretaria Municipal de SAÚDE
02.80/1.003 - 4.4.90.52.00 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Setor Saúde.

CLÁUSULA NONA - Do Vínculo:

9.1 Fica definitivamente convencionado que em razão do presente Contrato, não existe nenhum
vínculo empregatício e/ou trabalhista entre a PREFEITURA e a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Fiscalizacão:

10.1 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Saúde em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou por servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO - DaMulta:

11.1 Ficam fixados os percentuais a título de multa para a parte que infringir quaisquer cláusulas
do presente instrumento.

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o veículo seja entregue com
atraso, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;
b) 15% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na realização do objeto, por
período superior a 30 (trinta) dias;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida, constatada a partir do 61° (sexagésimo primeiro) dia após a intimação para assinatura do
instrumento contratual;

11.2 suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município de lUlU/BA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

11.3 As sanções de multa poderão ser aplicadas a licitante juntamente com /<:1 de advertê
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do MunicípioAe lUlU/BA.

Diretoria de Licitações e Contratos
CTP 089/2018 - Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de lUlU C
Vlgência 04/06/2018 à 02/09/2018

SUl veíCULOS LTOA
Página 4

»>:~~y-

11.4O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a
valor do Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Rescisão:

12.1 A PREFEITURA poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo unilateral, nas
hipóteses previstas nos artigos 77, 78, 79 e Incisos, da Lei 8.666/93, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se
demonstraram cabíveis em processo administrativo regulamentar;
12.2 A infração de quaisquer das cláusulas, enseja à parte prejudicada a faculdade de rescindir o
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das InformaçÕes:

13.1 Obriga-se a CONTRATADA prestar informações inerentes ao andamento da entrega do
VEÍCULO, à PREFEITURA,durante e após a entrega do produto licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro:

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de CARINHANHA(BA) para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes
do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha ser.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Publicação:

15.1 Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, n
Oficial do Município D.O.M. ou no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme dispõe
parágrafo único, da Lei nO8.666/93.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente ontr to e
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS:

1- ~~~=-------------------2-----~--~~~~~----~~/-------

;

I

Dilson Pereir talvão - CPF038.975.875-21

\
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ANEXO I

QUANTITATIVO E VALORES

lOTE 01 - VEíCULO

DESCRiÇÃO QUANT.

1 80.000,00

VALOR
TOTALITEM

VEICULO AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES EMOÇAO TIPO
FURGONETA

VALOR UNIT.

Veiculotipo furgonetacl carroceriaem açoou monoblocoe originalde fábrica,
O km,Air-Bagpi os ocupantesda cabine,Freiocl (A.B.S.)nas4 rodas,modelo
do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado pi ambulância de
SIMPLESREMOÇÃO.Motor Oianteiro;4cilindros;Combustível= gasolinaou
gasolinaelou álcool misturadosem qualquerproporção(flex);Potênciamín de
85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão.
EquipamentosObrigatóriosexigidospeloCONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas
em chapa,cl revestimentointernoem poliestireno,cl fechos internoe externo,
resistentese de aberturasde fácil acionamento.Alturainternado veiculo deve
ser originalde fábrica.Opneuestepe não deveser acondicionadono salãode
atendimento.Sist. Elétrico:Originaldo veiculo, cl montagemde bateria de no
min 60 Ah do tipo semmanutenção,12volts.OSist.elétricodimensionadopi o
emprego simultâneo de todos os itens especificados do veiculo e
equipamentos,quer cl a viaturaem movimentoquerestacionada,sem riscode
sobrecargano alternador,fiação ou disjuntores.lluminação:Naturale Artificial.
SinalizadorFrontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou
similar, cl móduloúnico e lente inteiriçaou múltiplaslentes,cI compr, min de
1.000mm e máx de 1.300mm, larguramin de 250 mm e máx de 500 mm e
altura min de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do
veiculo.Laudoque comproveo atendimentoá normaSAE J575, SAE J595 e
SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira,

01 corrosão,deformaçãoe fotometriaclasse 1, pi o SinalizadorLuminosoFrontal
Principal.Sinalizaçãoacústicacl amplificadorde potênciamin de 100W RMS
@13,8Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafonecl ajuste de ganho e
pressão sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc;Laudo que
comproveo atendimento à normaSAE J1849,no que se referea requisitose
diretrizesnosSist.sde sireneseletrônicascl umúnicoautofalante.Sist. portátil
de oxigênio completo, min 3 L. A cabine deve ser cl o Sist. original do
fabricante do chassi ou homologadopela fábrica pi ar Condic., ventilação,
aquecedore desembaçador.Ocompartimentodo paciente,deveser originaldo
fabricante do chassi ou homologadopela fábrica um Sist. de Ar Condic. e
ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventiladoroscilante no
teto; A Capac. térmicado Sist. de Ar Condic.do Compartimentotraseirodeve
ser de nomin 15.000BfUs.Maca retrátil,em duraluminio;cl nomin 1.800mm
de compr..Providade Sist. de elevaçãodo troncodo pacientede min 45 graus
e suportar peso min de 100 kg. Com colchonete.Oeverãoser apresentados:
Autorização de Funcionamentode Empresa do Fabricante e Registro ou
Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio
atendendo à normaABNT NBR 14561/2000 e AMO Standard004, feito por
laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e I ___
equipamentosno salão de atendimentodeve prever:Dimensionaro espaço Vv
interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos,
equipamentose aparelhos a serem utilizados no atendimentoás vitimas.AsI
paredesinternas,piso e a divisóriadeverãoser em plástico reforçadocl fibra /
de vidro laminadasou AcrilonitrilaButadienoEstirenoauto-estinguivel,ambo~ /
cI espessuramin de 3mm, moldados conformeqeornetrla do veiculo ..cl.i!lI.

R$ R$ 80.000,00
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proteção antimicrobiana,tornando a superficie bacteriostática.Umsuporte pi
soro e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira
esquerda, pi auxiliar no embarque cl acabamento na cor amarela.Armário
superiorpi objetos, na lateral direita, acimada maca,emABS auto-estinguível
ou compensado naval revestido interna e externamente em material
impermeávele lavável(fórmicaou similar).Fornecerde vinil adesivopi grafismo
do veículo,compostopor cruzes e palavraAmbulânciano capô,vidros laterais
e traseiros;e as marcasdo GovernoFederal,SUSe Ministérioda Saúde.

VALOR TOTAL R$ 80.000,00

OITENTA MIL REAIS

Valor Total: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

\
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QUARTA-FEIRA. 04 DE JULHO DE 2018

ANOVI IN 2 716

FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDEDE IUIU/BA - EXTRATOCONTRATO N0 089/2018. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializadaem para AQUISIÇÃODE
AMBULÂNCIAZEROKM, com quinze cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica:
CAMBUI VEÍCULOS LTDA - CNPJ14.456.792/0001-18, ValorGlobalR$80.000,00 (oitenta
mil reais). Objeto: Contrataçãode pessoajurídica para fornecimento de 01 (uma) ambulância
Zero KM, tipo Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, em conformidade com as
especificaçõesdo SIGEM,com recursos provenientesda Portaria 3388/2018 do Ministério da
Saúde, em atendimento a solicitaçãoda Secretariade Saúde Do município de IUIU/BA. Data
Contrato: 04/06/2018 - Vigência: 04/06/2018 a 02/09/2018 - Dotações Orçamentárias:
02.80.1003/44.90.52.Origem do Contrato: Processo Adm. 048/2018 - Pregão Presencial
009/2018. Assinaturas: pelo Contratado: Antônio Roberto de BarrosCairo; pela Contratante
ReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.


