
EST !~DO DE ALAGOAS 

Prefeitura Münicipal ~~ Marechal Deodoro 
Comissão Penna.nente de lid~.J=ç~ã~o=~ 

CONTRA TG No 18/2011; 

COl':TRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MI. rNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO E 
A EMPRESA, GAJ\IA VEÍCULOS LTDA 
REFERENTE. À AQUISiÇÃO DE 
AMBULÂNCiAS. 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o Município de Marechal Deodoro. 
pessoa jurídica de direito público interno, inseri ia no CNP.J sob o no 12.200.275/000 I -58, com sede 
admin!::;l.rativa na Rua Dr. Tavares Bastos, s/n°. Centro, no município de Marech<d Deodoro. 
Alauoas. representado por seu Prefeito, Sr. Carlos Rober~() Ayrcs da Costa, brasilr:iru. casudo. 
por'::dor do RG de n° 98001379144- SSPíAL e de- CPF de i1° 046.880.984-80. donwante oe.signada 
CO.\ITRATANTE, com a interveniência da Secn.:~<;ria Municipal de Saúde, localinl(ia na l~tw 
Mmeci~::~J Deodoro, s/n- Centro, municípi0 de Marechal Deodoro, Alagoas. neste ato :;..:presentado 
por sua ~~ecretária, Sra. Silvia Rcjanc de Souz:i Araújo, e, do .utro lado, ' empresa CA!\il;\ 
VEIC\JLOS LTDA, inscrito no CNPJ n° 06.213.517/0001-45, neste ato repres:.'r::Jdo f".::io seu 

pro.::urador 8 Sr. Wagner de Melo Medeiros. inscrito n.) CPF n° UiS0.361.624-40, RG no 3.25?.977-5 
ss:, AL. de acrm{o com a represe,ltaç·io legal qu;;:: Jhç é outorgada por contrato ;ocin!. ;].:!rav:,nte 

dei 1 .':ninada CONTRATADA, tem coíno justo:::. par1.Lmdos e contratados este ajus·~~.~, nos termü:; da 
L...:i Federal 10.520/02, Lei Comt:!enwntar 123/G6, (alterada pela Lei ComplemciH<lr 147/201~). 
aplicando-se. subsidiariamente, n:·~ q~1e couber, a ~ei 8.666/93. com suas alteraçtJ.:s. confórmc 
licimçào por Pregã:J Presencial no (J i/2ü17. 

CL.\tiSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Contratação de em.presa especializada para aqvi~:ição de Ambulâncias. confom1e eSJl~cifícaçr"·L'S e 
qu<l'illd8des discriminadas na tabela abaixo. 

~~~r~;i.,JT ESPECIFICAÇõEs MíNIMAS GERAIS 
1 

QTD 1--u~~~~~---L~~~~~''::úil : 
~--·--··-i v;·r-~ulo tipo furgão, ano de fab• ~cação I 1 

i 2015/2016 em diante, 02 (duas) portas 1. I 
i dianteiras, 01 (uma) laterül e 01 (uma) 
I :r:;::;eira, cZ~pacidade mír::ma de ~arg<:> de : / j 
. I i j ~ .. 53b9~g, direção 

1

hidráulicl, é: r (cond) icionahdr.-, 1 . 
1 

I c~m 10, nc: paine, possuir 0(: seis ~1c-·.~c ;;s I 1 1

1 smcron~zadas a frente e o·~ (u· :1a) a re, r.Jot.)r I 
1 

' 

' I I 
01 

2.3 ou superior, turbo, injE::,:ac. eletrônica, r:;r · R$ 130.000,00 1 !?.$250.000,;JQ 

sólida, poténcia de 130 cv ou supenor. 
02 I 

I 
Divisória e teto em poliést•:>r reforc;ado com 

fibra dP. vidro, compürtimento ;Jara ' 
1 ;::~rmazenamento de medicamentos, mar:a I · 

retrátil com cintos de segurança, banco para 
1
1 I I \ 

: acompanhantes com cinto d2 segura:1ça. 1 1 t I 
, suporte para soro, plasma e cilindro de li _1 ! I 

: I l ___ . _l__~i-~ênio, sirene eletrônica, aJesiV-') . de ______________ .. L ___ .. _______________ _: 

( 

~~~ 
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~~I I 
---

i ____ ] ambulância e cruz vermelha, sistema 
ventilação e iluminação no ambiente 
paciente. 

--· 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. O Valor global do presente contrato é de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) já estão 
;ncluídas todas as despesas diretas e indiretas especificadas na proposta da CONTRATADA, 

:2.2. A despesa com a aquisição de que trata o objeto deste contrato corre à conta do seguinte crédito 
orçamcntnrio, constante do orçamento da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro para o 
c:-;cn.:Íl:io linanceiro de 2017. 

ORGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SJ\ÚDE; 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.91 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
PROJETO/ ATIVIDADE: 6.001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 

ORGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
UI\IIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.91 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
PROJETO/ ATIVIDADE: 6.033 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC TETO FINANCEIRO; 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI\!ENTE; 

2.3. Nos exercícios financeiros subsequentes, os recursos necessários para aquisiç~lo do objeto deste 
co11trato, que integram o Plano Plurianual, consf<p·jo da Lei Orçamentária respectiva e devida me ntc 
preYista na lei de Diretrizes Orçamentárias, e serão objeto de apostilan1ento ao contrato. 

CL\.USULA TERCEIRA- DA FORMA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO. 
3. l. Entregar os bens com as características e especiücações exigidas no Edital e de acordo com a 

kgislação pertinente, sendo vedadas soluçõt>s alternativas para consecução do objeto. ressalvadas as 

hipóteses de expressa anuência por parte da Secretaria Municipal de Saúde; 

3.2. Todos os bens deverão estar de acordo com as descrições constantes no Edital. bem como 
obedecer às Normas vigentes. 
3.3. A empresa vencedora deverá fornecer o obiet(' deste termo de referência, com entrega imediata 
para pelo menos uma unidade de cada item, objeto deste contrato. 

3.4. A contratada fica obrigada a trocar, de imediato, o objeto que vier a ser recusado. 

3.5. A SMS -Secretaria Municipal de Saúde, poderá se recusar a receber o objeto licitado. caso este 
esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do certame,circunstância esta que será 
devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário. 
3. 7. Somente após a verificação da conformidade com as exigências contidas no procl'sso 
licitatório, é que o produto será aceito c a Nota Fiscal atestada e liberada para pagamento. 
3.8. Quando da entrega, o produto que não estiver nas condições estabelecidas no editaL deverfí ser 

substituído imediatamente após a c~.mmnicação. 

3.9. O recolhimento do produto recusado e a enL·ega de novo produto correrão à custa do licitant~. 

CLAUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO 

( 

~ 
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4.1. O recebimento do objeto se efetivará após ser examinado, testado e aceito pelo fiscal do 
contrato: 
4.2. Conforme Artigo 73, da Lei n° 8.666/93, os produtos serão recebidos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a 
especificação; · 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 
4.3. No valor proposto pela licitante nos itens deste Pregão deverão estar inclusos todos os custos. 
inclusive de transporte. 
4.4. O fornecedor deverá entregar o bem, nas quantidades indicadas na Autorização de 
fornecimento. 
4.5. A falta do(s) bem(s) não poderá ser aleg<ldCJ. como motivo de força maior para o atraso. má 
c:-:ccuçào ou inexecução do fornecimenco, e não a eximirá das penalidades a que está sujeitn pelo 
:;~·to cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente 
i uqi licaclos. 

e CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (lrintü) dias a partir do recebimento da nota Fiscal\Fatura. 
tudo devidamente analisado e atestado pelo fiscal elo contrato; 
5.2. O pagamento ficará condicionado à comprovação da regular situação fiscal e trabalhistn da 
Contratada; 
5.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa 
eventualmente aplicada; 
5.4. Havendo erro na Nota Fiscal\Fatura ou outra circunstância que impossibilite a liquidação, a 
mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que haja medida saneadora: 
5.5. O pagamento poderá ser efetuado em conta Gancária da coniratada, indicada na Proposta de 
preços, devendo para isto especificar ~- Agencia. Banco, localidade e numero ela conta em qw: 
dewrá ser efetuado o crédito. 

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO 
Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pcio período de O I (um) ano. na forma da 
Lei Fcckral No 9.069, de 29 de junho de í 995. 

CLAUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Fntregar os produtos com as características e especificações exigidas no Edital e de ncorclo com 
;1 legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto. ressalvadas 
as hipóteses de expressa anuência por prrrte dn Secretaria Municipal de Saúde. 
7.2. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições <lc habilitação c 
qualificação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES Dü CONTRATANTE 
8.1. Receber, acompanhar, conferir e fisr.alizar a entrega dos bens. objeto desta compra. bem como o 
cumprimento das exigências contidas no Edital. 

CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de conLrato, a Contratante poderá. garantir a 
pré\ ia defesa, aplicar à Contratada as seguintes satwões. segundo a gravidade da falta cometida: 
I. Advertência quando se tratar de infração leve. a juízo da fiscalização. no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidndcs assumidas neste contrato, ou ainda. no caso de 
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:)utras ocorrências que possam acàrretar tmnstornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante. desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
!!. Multas: 
a) de 0,03 %(três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor dos produtos/serviços 
entregues com atraso, quando a adjudicatária. seE1 J~tsta causa. deixar de cumprir, dentro do prazo 
estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em 
dobro. e decorridos 30 (trinta) dias· corridos de atraso, a Contratante poderá decidir pela 
continuidade da multa ou pelo cancelamento do pedtdo ou documento correspondente, em razão da 
inexecução total do respectivo objeto, aplicando, na hipótese de inexecução total , apenas a multa 
prevista na alínea "b'' deste inciso; 
b) em razão da inexecução total do contrato, a Administração poderá aplicar multa de I 0% 
(dez por cento) sobre o valor total do c0ntrato. Essa hipótese é caracterizada. quando a execução do 
ohjeto contratado for inferior a 50% (cinqüenta por cento), quando houver reiterado 
descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo 
limite de 30 (trinta) dias corridos, hipótese ern que sei·á rescindido o instrumento contratual: 
111. Suspensão temporária de panicipar em licitação e impedimento de coniratar com a 
Administração, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos que determinarmn sua :1unição ou até que seja promovida a sua reabilitação 
perante a própriê. Autoridade que apiicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
COl\JTRA TADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo ela 
sanção aplicada com base na alínea anterior. Podemos ainda ::; implesmente remeter ao edital. 
PJ\RAGRAFO ÚNICO- As sanções previstas nos incisos I, li e IV desta Cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as do inciso li, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do~ 2°, elo artigo 87, ela Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA 
I 0.1. Este Contrato terá vigência até um ano, contada da data de sua assinatura do contrato. a partir 
ele quando as obrigações assumidas pelas partes serão rxigíveis, e não podendo ser prorrog,!da. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial do contr~to ensejarú sua rescisão. observados as disposições do art. 78 
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1 993 e suas alterações posteriores. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FISCAL 
I :2 . 1. Durante a vigéncia deste contrato, a exeCllÇ~10 do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
scn idor Sr. Elizaldo Eulalio Costa, ocupante do cargo de Diretor de Departamento. portador da 
Vlntricula n° 14912 e do CPF no 386.897.154-87, designado Fiscal Contratual. 
12.2. O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução do 
contrato quanto à qualidade desejada; comunicar a CONTRATADA sobre descumprimento do 
contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento: solicitar a 
Administração a aplicação de penalidades por dêscumprimento de cláusula contratual: fornecer 
atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais: 
atestar as notas fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos; recusar os bens que estiwrem 
fora das especificações e quantidades c-Jnstantes deste Contrato e solicitar sua substituiçüo ., solicitar 
à CONTRATADA e seu preposto tc~das as providencias necessárias ao bom fornecimento do 
material contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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13.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos 
c condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente. não constituirú 
renovação ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 
U.2. Fica vedado a CONTRATADA CEDER ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora 
.:nqtrntüda sem prévia autorização (~xpr.:ssa , por escrito. do CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 
.-\~ questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
;Jdministrativamcnte serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Marechal Deodoro - /\L 
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato. 

Para firmeza e validade do que toi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 4 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais. depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes. CONTRA TANTS e CONTRATADA. c pelas testemunhas abaixo. 

Marechal De:Jdoro/ AL 23 de fevereiro de 2017. 

. . ·----
Claudio RoberLo Ayres da Costa 

PREFEITURA l'vtUNIC!PAL DE MARECHAL DEODORO 
CONTRATANTE 

Wagner d ~ Melo Medeiros 
GAMA VEÍCULOS LTDA 

CONTRATADA 

I 
Silvi::'. Rejane . 

SECRETARIA MUN~CIPAL E SAÚDE 
(INTERVENIENTE) 

~ -----
Elizaldo Eulalio Costa 
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FISCAL DO CONTRATO 

TESTEMUNHAS: 

(j 




