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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/O0O1-37

CoNTRATO N' 2 02209022001
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022047 - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO, N' OgZZZOZZ

cr.ÁTJSTJLA SEGUNDA - Do vALoR- o v
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natureza que incidam sobre o obieto do contrato

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE

UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL
DE sÃo BERNARDO/MA através da

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E

DO OUTRO LADO A EMPRESA: P G
AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de um lado a PREFEITURA

l\tUNtClpAL DE SÀO BER'NIARDO/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUND0

MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de direto público interno inscrita no GNPJ: 13.956.238 /0001'37 '
sediada na Rod. MA. 034 NR 10 KM 03 - Abreu são Bernardo/MA doravante denominada coNTRATANTE,

neste ato, representado pelo secretário e Gestor do fundo municipal de saúde sr. FRANCISCO DAS CHAGAS

CARVALH6, portador di Cédula de ldentidade ne 572348 e do CPF ne 182 609'183-15' residente e

domiciliado na cidade de Magalhâes de Almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes

para celebrar.o. " "rp.uã, 
: p c AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPI: 27.967.465 /0001.-7 2, Inscrição

'Estadual 
nq tZs3O7gtB iocalizada Rodovia BR 316, 1996 Vila Olímpica, CEP: 65309-899 Santa lnes - MA

por intermédio de seu representante legal Sr(o) PAULÔ GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA RG: N'q

'ozoztsz 
+zooss sESP/MA 

" 
Cpr nn o+:.rzg.+63-gOdoravante denominada coNTRATADA, têm entre si

justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PE nq O37l2OZ2' e PROCESSO

Áouttttsi-nertVo Na.29L2glfl que se regerá pela Lei n e 8.666/93' mediante as cláusulas e condições

seguintesl

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PRoCESSo

ADMINTSTRATIVO Na 2022047 - CíL-pMSB, iendo por objeto contratação de empresa para fornecimento

de ambulância, para atender as necessidades da Prãfeitura Municipal de sÃo BERNARADO/MA. Integram

n p.aràn," .on,irto, independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada

ãJnfo.." pr"ceitr"r o ariigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou

inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor'

alor global pela aquisição do objeto contratual é de -R$: 329 000 00

que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer

V, TOTALV, UNI'It]N I]DESCRTÇÃO DO OBJETOITE
M

3 08.000,003 08.000,0001UND01

Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B S ) nas quatro

roãas. modelo do ano da contratação ou do ano posterior,

adaptado p/ ambulânciá de 5lM PLEs REMOÇÃO,

irnpiemeniado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras'

C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100

cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e

exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão

do motoi e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a

Veículo tipo pick-uP cabine simP les, c/ tração 4x4, zero km, Air-

5,5 metros cúbicos no to tal. Sist. Elétrico: Ori nal do veículo,

CONTRATO DE FORNECIMENTO

QTD
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PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37

c/ montagenl de bateria adicional mín l00A.lndependente da
potência necessária do alternador, não serão admitidos
alternadores menores que 120A.lnversor de corrente contínua

[12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de

potência máx contínua, c/ onda senoidal pura Painel elétrico
interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas,

sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e02 p/ 12 V (potência

máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas;
lluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundárior

barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal,
02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da

ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e

consumo nominal máx de 1,04 por sinalizador.02Sinalizadores
na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90

flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras
abertas e permitindo a visualização da sinalização de

emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de

policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/
tratamento UV. Fornece Iaudo que comprove o atendimento às

normas SAE J575 e SAE J595 (society ofAutomotive Engineers),

no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira,

corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/
amplificador de potência mÍn de 100 W RMS @13,8 Vcc, min

de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e

pressão sonora a 01 metro no min 100 dB @13,8 Vcc; Fornece

laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849
(Society ofAutomotive Engineers], no que se refere a requisitos

e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único

autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo

proporcionada por ianelas e ar condicionado. Compartimento

do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou

homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação,

aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente

oiiginal do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um

sisi de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5 12 da

N BR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do

Compartimento traseiro c/ no mín 30,000 BTUs, Cadeira do

rnedico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de

atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral

escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada,

confeccionacla em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de

cornprimento, c/ sist. de elevaçâo do tronco do paciente em

pelo menos45 graus e colchonete Apresentar Autorização de

i'u|rcionamento de Empresa [Ai'E) do Fabricante, bem como,

Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia

de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR

14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório
credenciado. Design lnterno: Dimensiona o espaço interno da

ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a

maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no

atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto

a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
aiabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERIARDO
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0OO1-37

p/ grafismo do veÍculo, composto por (cruz da vida e SUSJ e

palavra (ambulância) no capô ,laterais e vidros traseiros
VALOR TOTAL R$: 308.000,00 (Trezentos e oito mil reaisJ 308.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão
por conta de Recursos:

SAÚDE
10.304.0340.1020.0000 - AQUISIÇÃ0 DE VEICULOS P/ O FMS

449052 - MATERIAL PERMANENTE
10.122.0053.1013.0000 - AQUISTçÃO DE VEICULoS P/ SEC. HOSPITAIS E POSToS

Equipamentos E Material Permanente

cLÁSULA QUARTA' DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes

rlue se lizelem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 2570 (vinte e cinco)

po r cento do valor in icial atualizado do contrato, em observância ao aÉ 65 § 1e da Lei 8.666 /93 '

CLÁUSULA QUINTA. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinâtura e flndar-se-á n o dia 31/12/2022, podertdo

sei prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,

inciso I, da Lei ne 8.666/93, e suas alterações'

p.'çcer.,o'.iÀs3§§5-1-
i ;c. ii]ã,--.,t3.â!--' -

íi.r1bíicà'.--.>'.-

CúUSULA SEXTA . DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administraçâo que

poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento

observando, bem como propor a aplicaçâo das penalidades previstas deste instrumento'

CLÁUSULA SÉTIMA ' DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a

uàta fiscat deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30

(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante

transferência bancaria em conta corrente da CoNTRATADA do BRADESCO AGENCIÂ: 959-8

coNTA CORRENTE: 29.328-8, uma vez satisfeitas às condiçôes estâbelecidâs neste contrato.

pARÁCRApO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de

con eção por parte da CONTRATÀDA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que

o problenta seja deflnitivamente sanâdo

PARÁCRAI'O TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CoNTRATADA deverá comprovar sua

regularização fiscal e com o Fisco Fedàral e com o Fundo de Carantia por Tempo de Serviço - FGTS TaI

.Ãp.orrçao será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND Bem como' manter

conforme artigo 55 inciso XIll da oürigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condiçôes de habilitação e

qualificação exigidas na Iicitação.

PARAG RAFO OUART - A CONTRA TANTE nâo pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado

através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por

descumprimento de condições contrárias

motivo de pendência ou
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERí{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE
CNPJ: 13.9s6.238/O0O1-37

clÁusule otrAvA - oo neaJustt
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver

aumento autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA . DAS OBRICACOES DA CONTRATANTE

A C0NTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b)DesignarumservidordasecretariaMunicipaldeSaúdequeseráresponsávelpelo
acompanhamento e fiscalizaçâo da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor

designado, compete entre outrâs obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens,estadodeconservaçãoevalidadedosprodutos,anotandoemregistro
própriolodas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for

necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de prCsteza, mediante solicitação

escrita da CoNTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em

todos os casos omissos;
dl As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante

deverão ser solicitádas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas

convenientes:
e] Receber o objeto do contrato na forma do art 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei

8.666/93.

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência; no todo ou em parte

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou

Ordem de Serviços e a.onogru-" de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de

saúde, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI' observando a qualidade'

c)ManterprepostocomanuênciadaAdministraÇãoMunicipalnalocalidadedaprestação
do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos

necessários "o ,"*ido, designado para acompanhar e fiscalizar a execução do

fornecimento, e a Secretaria Municipal de Saúde' quando solicitado;

dJ Observar o horário do expediente administrativo' compreendido entre 08:00 h as

12:00 como sendo o horário jdministrativo para tratar sobre o contrato e serviços' de

segunda a sexta'feiÍa:
e]-Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato- e de

seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bern como da legislação

em vigor para perfeita execução do contrato;

fl Ariar com todas as despesas, exigidas por lei' relativas âo objeto do contrato

úspondendo pelos encargoi trabalhisias, previdenciários, e comerciais resultântes da

execução do contrato e outros correspondentes;
gl l{esponder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros'

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela

Secretaria MuniciPal de Saúde;

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas' no total ou em parte' o objeto deste

.ontr",o 
"rn 

qr" a" verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução'

cLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

o-d"r.u.p.i..nto, total ou pr-ia, pot parte da CONTRATADA' de qualquer das obrigações ora

estabeleciáas, sujeitará a C6NTRÁTAóA as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos

artigos 81 a 88.
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ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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PAúGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CON'I RATADA, à multa de mora correspondente a 0,370 (três centésimos por cento] ao dia, sobre o valor
do fornecimento, ate o limite de 100/0 (dez por cento),

PARÁGRAFO SEGUNDo - AIém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sançõesl

al Advertência;
b) Multa de 10 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a 02 (doisJ anos;

d) Declâração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição-

e) As sanções preüstas nas alíneas "a", podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁCRAFO TERCI'IRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CON'lR.AT^DA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os

casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO

A inexecuçâo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contrâtuais e as

previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contratol

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

bl - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
cJ - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos

estiPulados;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE:

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, â associação da CONTRATADA

com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - ó desatendimento das determinações regulares emanãdas pelo servidor â

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Saúde;

h) - o cometimento reiterado de faltas nâ sua execução, anotadas na forma do § 1e do

art. 67 desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;.k) 

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de intàresse pútrtico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está

subordinado a C0NTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se

refere o contrato:
m) - a supressão, por parte da CoNTRATANTE, compras, acarretando modificação

do valor inicial do iontrato além do limite permitido no § 1a do art 65 desta lei;

nl - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE' por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública' grave

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repeüdas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
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pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos. o direito de optar pela suspensão do cumprimento das

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) - o atraso superior â 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de

calamidade pública, grave peúurbação da ordem interna ou guerra, assegurado a

CONTRATADA o direito de optâr pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO pRIMEtRo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurando o contraditório e a amplâ defesa.

PARÁGRAF0 SEGUNDo - A rescisão deste Contrato poderá ser:

â] determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação'

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação'

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

05 serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias'

parte integrante deste.

pAúGRAFO pRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Ctáusula Décima, sendo que os

serviços que não satisfizerem as condiçôes citadas na propo§ta e no edital serão recusados e colocados a

disposiçã; da coNTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as pârtes;

pAúcRAFo sEcUNDo - A critério da prefeitura Municipal de SÀo BERNARDo poderá ser concedido

nouo p."ro para recebimento dos serviços rejeitado Ocoriendo a rejeição pela 2ê vez' o contrato poderá

ser rescindido, A CONTRATADA será notificáda para regularizar no prazo Máxim,o-de 15 fquinze) dias

corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art 87 da Lei n'8-666/93;

cLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
gii".À""r, pode-rá ,er alterado, com as devidâs justificativas' no caso previsto no arL da Lei n"

a.666/93.

l)entro do prazo de 20 (vinte ) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÁT ANTE providenciará a

-03'00'

Prefeitura Municipal São Bernardo

Francisco das Chagas Carvalho

putrlicação em resumo, do presente Contrato.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

ã f,,.. ã" Cr.".." de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas

ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme' foi o presente

instrumento lavrado emi Jtrêsl vias de igual teor e forma. assinado pelas partes e testemunhas abaixo'

FRANCISCO DAS A5sina§Ageq8rB§4@0Q6ê)' 22 de setembÍo de 2022'

cHAGAs :illi'"f3i'1s6.?i:i;
CARVALHO: 1 82609'l 83 6"6ot 2s22 09.21 0e:s7:3s

15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
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Secretário Municipal da Fazendo
CONTRATANTE

Arsinàdo de form. d igitâ I por
P G AGUIAR VIEIRA E pGA6U1ARVEtnAECTÂ

CIA rID{t2796746sü)0172

LÍD A:27 967 4650ú1 7 2 Dâdos: 2022.@.26 1 612e1 )
{3'00'

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
cNPl f .27.967.465 /0007-72
VILZA MARIA CRUZ DA SILVA

CPF 636.345.712-49
CONTRATADA


