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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARAT{HÃO

SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPI: 13.956,238/0001-37

coNTRATO N' 20200129001
PROCESSO ADM N' 2O2OOIOO}CPUPMSB/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CFLFBRAM A PR!,FEITLIRA MLINICIPAL DE SÀO
BERNARDO ATRAYES DA SECRETARIA DE
SAÚDE,,FI,NDo MT,INICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI. GRUPO CKS

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITLTRA
MLINICIPAL DE SÃO BERNARDOA,ÍA. ATTAVCS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO
MLTNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

13.956.238./0001-3 7, Situada na Rod. MA 034 NR l0 KM 03 - Abreu - São Bemardo, Estado do
Mêrânhão, neste ato representada pelo Secre!ário e Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Sr" HAROLDO
DE CASTRO AIRES, RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA CPF: 617.168.803-78, Residente e

dorniciliado na cidadc de São Bemardol\t{ doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de
ourÍo lado a firma: CKS COMÉRCIO DE VEíCULOS EIRELI - GRUPO CKS. localizada na Av. Luis
Viana Filho 6462 - Paralela - Salvador,tsA, inscrita no CNPJ: 30.330.883iCC01-ó9, nestc âto Íepresentâdâ
pela Sr". SARA VIANNA FREITAS, Carteira de Habilitação 04541098950 DETRAN - BA, e CPF:
033.221.2'75-08, residente e domiciliado na Rua Rodrigues Dóreâ, 69C apt 904, Armação- Salvador/BA,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perânte as testemunhas abaixo nomeadas, firmam
o presente Contrato, que se Íegará pela Lei n" 8.6ó6193, e suas alterações, a legislação que rege a especie,

atendidas as cláusulas e condi@es que se anunciam a seguir.

1 - DO OBJETO DO CONTRATO
l.l O pÍesente contrato lern por base legal o processo Admini sraivo n" 202001003 -CPUPMSBMA, referente
ao Pregão Presencial n'001/2020. Obrig-se a CONTRATADA a fomecer à CONTRATANTE, o objeto do

Certame: 0l (uma) ambulância com as seguintes especificações: Veiculo tipo pick-up cabine simples,
c/ traÉo 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c./ (A.B.S.) nas quatro Íodas, modelo do

ano da contratação ou do ano posterior, adaptado pi iJnidade Môvel de Saúde - Ámbulância Tipo A -
Simples Remoção Tipo pick-up 4X4,de SIMPLES REMOÇÀO. implementado c/ baú de aluminio adaptado
c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga I 000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os

equipamentos de serie não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de

admissão do motor e diferencial; Capacidade volumetrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist.

Elétrico: Original do veiculo, c/ montagem de bateria adicional mín lO0A.Independente da potência

necessária do altemador, não serão admitidos a.lternadores meno.es que 120 Á.InvemÕr de corrente

côntinua (l2V) p/ alternada (llov) c/ capacidade min de 1.000W de potência máx contínu4 c/ onda

senoidal pura.Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de I l0 Vca e OZ pl 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas;
Iluminação natural e anificial.SinalizadoÍ Frontal Secundário:barra linear frontal o veiculo semi embutido
no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da caran'alem frontal da Unidade Môvel de Saúde

- Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4X4,na cor vermelha c/ tensão de trabalho dc l2
Vcc e consumo nominal máx de l,0A por sinalizador.o2 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a

visualização da sinaliza$o de emergência no trânsito, qrüúdo aeionario, cr lerite injetada de policarbonato,
resistente a impactos e descolorização c/ úatamento UV.Fomece laudo que comprove o atendimento às

normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contÍa
vibração. umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acustica c/ amplificador de
polência min de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho
e pressão sonoÍa a 0l metro no min 100 dB @13,8 Vcc, Fomece laudo que comprove o atendimento à
norma SAE J 1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitoi e diretrizes nos sistemas

de sirenes eletrônicas c,/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Vantilação do veiculo proporcionada
por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica p/ ar condicionado, venúlação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do
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paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fátrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.56l.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do
Compartimento traseiro c/ no min 30.000 BTUs.Cadeira do medico retráti I ao lado da cabeceira da maca.No
salão de atendimento, paralelamente à maca um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-
artieulada, confeeçionada em duraluminio; e1 no min I 800 mm d€ êompÍimento, s./ sist de elevação do
tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar AutoÍização de Funcionamento de
Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou CadastÍamento dos PÍodutos na A}{VISA; Garantia
de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório
credenciado. Design lntemo: Dimensiona o espaço intemo da ambulância" visando posicionar, de forma
acessivel e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às

vítimas.Pega-mâo ou balaustre vertical, junto a porta traseira direitÀ p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento
na cor amarela.Armário lado esquerdo da üatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio
de equipamentos e medicamentos; Fomecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veiculo, composto poÍ
(cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e üdÍos traseiros.Fomecer de vinil adesivo
p/ grafismo do vei6ulo, composto por cruzes e palavra Unidade Móvel de Saúde - Ambulânoie Tipo A -
Simples Remoção Tipo pick-up 4X4, vidros laterais e traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUS e
Ministério da Saúde; MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX CABINE SIMPLES, Diesesl D-4D 2.8 L
l6\'Turbo. NA COR: BRANCA AÀ-O 2020/2020 PROCEDENCIA. FABRICAÇÀO rr-ACIONAL para

o atendimento da SecretaÍia de Súde do município de São BernardoÀ{d obj€Ío do PREGÀO n" 0012020, do
qual a CONTRATADA foi vencedora conforme anexo I de acordo as condições âpÍesentadas em sua
proposla, os quais são paÍes integrantes deste instrumento.

2- O Objeto Será antregue na Sede do Municipio de São Bernardo,A4A.

3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - deverá seÍ executado nas condi@s constântes do ANEXO I do edital do Pregão n" 00U2020. O
presente contrato vigorará da data da assinaturâ ate 3l de dezembro de 2020.

4 - DO PR_EÇO

4.1 - O valor deste contrato valor de RS: 189.500,00 (cento e oitenta e nove mil e quinhentos
reais) de acordo com a propostâ de preço anexa no processo.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acÍéscimo, estando incluidas no mesmo todas
es despGsâs c custos, dirotos e indiraos, como temtÉÍn os lucros da contrattda. conforme pÍ€visio no editâl

4,3 - DOS RECUR§OS ORÇAMENTÁRIO§:
As despesas decorrentes da contÍatação dá prcserite licitação eôrrerão por conta de Recurso Federal

MINISTERIO DA SAUDE . PROPOSTA NR, I3956.238000/I I9O.O3.

Dotacão orçamentária

10.301.340. 1021.0000 Aquisição de equipamentos hospitalares
449052 , Material Permanente

í DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÁO
5.1 - O presente contrato terá vigência até 3l de dezembro de 2020, contado a partiÍ da assinatura
conúatual.
O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n'8.666/93, mediante as devidasjustificativas.

6 - DAS CONDTÇÕNS T OA FOR]T,IA DE PAGAMENTO
1 - Os pagamentos devidos ao contÍatado seÍão efetuados atÍaves de depósito bancários, no Banco Bradesco
Agência: I 173.8 Conta Corrente: 13093-l com prazos de até dez dias da data de entrega da nota fiscal de
entrega do objcto.
2 - As faturas, que apresentaÍem incorÍeções seÍão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em
igual periodo acima. q
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ISTO:

6.4 - À CONTRATADA ficavedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através
da rede bancária ou com terceiÍos, permitindo-se, tão somente, cobranças em caÍeira simples, ou sej4
diretamente para CONTRATANTE.

7 - DÂ TRANSFESÊUCIA OO COXTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
expresso consentimento da contratânte, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

8 - DAS R.ESPONSAATLIDADES
8.1 - A CONTRATADA e responúvel direta e exclusivamente pelo fornecimanto do objeto deste contrato
e, conseqüentemente, responde. civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos que, na exeqrção
dele, venha, direta ou indiretamente, a pÍovocar ou causaÍ paÍa a CONTRATANTE ou para terceiros.
E.2 - A CONTRATADÀ e responúvel tambem pela qualidade dos serviços prestados, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na execução dos mesmos.

9 - DAS PENALIDADES
9.1 - O não cumprimento dos serviços oÍa contratados nos prazos determinados pela CONTRATANTE,
importará na aplicação à CONTRÂTÀDÀ de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do
conÍÍato.
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, perCas cu prejúzos que os seus atos venham a scarÍetrÍ, nem irnpedem a declaração de
rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contrato impoÍtará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e
contratar com qualquer ente da administração direta ou indiret4 conforme preüsto no edital, contados da

aplicação de tal medida punitivE bem como a multa de lOplo (dez por cento) sobÍe o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADÀ antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
itens precedentes.

9.6 - Os valores pertinentes à multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedorÀ nâo entÍegando esta no prazo previsto, a critério da
adriinistração poderá se, tequisitado o mesmo produto da empresa vencedota em segundo lugar, sem
prejuizos das sanções previstas nos subitens acima.

l0 - DA FISCALIZAÇÃO A prestação do serviço será acompanhada e hscalizada pelo Sr. lzaniel Cutrim
Bogea, na condição de representânte da Secretaria da Administração, sendo esse da Prefeitura, a execução
será de acordo com o contrato, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel
e corretê pr$tação dos sewiços para fins de pâgsmento.

11 - DA PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato, às suas

expensas, no prazo de 2ü (vinte) dias corridos, contados da assinatura.

1I _ DA RESCISÃO
ll.l - A inexecução totâl ou paÍcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará rambém a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78 da lei federal n'8.666/93 e sras alterações.
I1.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n'
8.666/93 e suas alterações.
I 1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas preüstas nos incisos I a Xl, do art. 78 da lei
federal no E.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA úeitar-se-4 ainda ao pagamento de multa
equivalente a dez poÍ cento do valor do contrato.

lr2 - DAS DI§POSIÇÔES GERAIS q
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12.I - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou
a terceiros, por si ou seus sucessores e repÍesentantes nos serviços contratados, isentando esta última de
toda e qualquer reclamaçâo que possa surgir em decorrência do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposiçôes da lei federal n" 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta
as lieitâções ê eontrataçõ€s promovidas pela administração pút'liea.
12.3 - A contratante manterá duÍante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação de acordo com o
inciso XIII do art. 55 da l,ei t666i93.
124 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria Municipal de
Administra@o acordo com o ârt. 67, daLei 8666193.

13 - DA TOLERÂNCIA
13.1 - Se qualquer das partes contratartes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em paÍe, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá
liberâÍ, desonerar ou de qualquer forma afetâÍ cil pÍejudicar esses mesmos itels e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

14 - DA \'INCULAÇÂO
O presente contrato vincula-se ao edital de Pregilo Presênciâl N.o001/2020e à proposta da
CONTRATADA.

ls - DO FORO
l5.l - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bemardq para dirimir todas e quaisquer

controversias oriundas deste contrato, renúnsiândo expÍessamenlê a quálqueÍ óulrÕ, pór máis privilegiâdó
que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus repre§entantes legais, assinam o
presente contato em tÍês vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
presentes.

PREFEITURA AL DE SÃO BERNARDO
SECRETARIA DE SAIID MT'NICIPAL DE SAUDE

HAR DE CASTRO AIRES
RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA

CPF: 617.1ó8.803-78
Secreúrio de Saúde

Contratante

testemunhas:

t'
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CKS COMERCIO DE VEICULOS/EIRELI - GRI'PO
CKS

CNPJ: 30.330.883/0001-69
SARA VIANNA FREITAS

CaÍeira de Habiliração: 04541098950 DETRAN - BA
cPF . 033 .22t .2',1 548

Socia
Contratada

NOME:
CPF:

2

q

São Bemardo/MA, 29 dejaneiro de 2020

NOME:
CPF:

K


