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CONTRATO/FMS Nº 026 / 2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO - PE E A EMPRESA FIORI 
VEÍCULO - S/A NA FORMA DAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PROCESSO 
LICITATORIO/FMS Nº 010/2018 – PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 
007/2018, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, DECRETO 
FEDERAL 3.555/2000 E LEI Nº 8.666/93. 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO/PE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob o nº. 10.334.957/0001-28, com sede na Av. José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro 
Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, neste ato representado 
pela Srª. Secretária Municipal de Saúde, o Sr.ª Tarciane Pereira Melo, brasileira, divorciada, 
psicóloga, residente e domiciliada na Avenida Manoel Marques, nº 15, Caluji, Triunfo, Pernambuco, 
CEP: 56.870-000, portadora da Cédula de Identidade nº 4931207 - SDS/PE e do CPF/MF n.º 
000.266.184-51, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa FIORI 
VEÍCULO - S/A pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.715.234/0001-
08, estabelecida na Rua João Ivo da Silva, nº 220, Bairro de Afogados, Cidade do Recife, Estado 
de Pernambuco, CEP: 50.720-100, neste ato representado pelo Sr. Gustavo Cavalcanti Neves, 
brasileiro, divorciado, representante, com endereço funcional na Rua João Ivo da Silva, nº 220, 
Bairro de Afogados, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 50.720-100, portador da 
cédula de identidade sob o nº 1.630.242 – SSP/PE e CPF: 187.584.524-00, neste ato denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de processo licitatório, na 
modalidade Pregão presencial, e em conformidade com as disposições contidas nas Leis Federais 
nos 8.666/93 e 10.520/02 demais legislações pertinentes, cada qual naquilo que couber, mediante 
as cláusulas e condições que se seguem:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
   
1.1 Constitui objeto deste contrato administrativo o fornecimento dos bens móveis, descritos no 
quadro abaixo, de acordo com o detalhado na proposta de preço reformulada pós lances, em 
observância ao descrito no quadro do anexo I – termo de referência, e em conformidade ainda com 
o descrito no instrumento convocatório/edital e seus anexos e, em observância aos ditames da Lei 
Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal nº: 8.666/93 e suas alterações, instrumentos estes que são 
parte integrantes deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, 
independentemente de transcrição. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO UND QTD 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

PREÇO 
TOTAL 

MÁXIMO 
PERMITIDO 

01 

Veículo original de fabricação nacional, 0 Km, tipo 
pick-up, cabine dupla, atração 4x4, motor mínimo 
de 140 CV, câmbio manual, capacidade para 05 
lugares, com ar condicionado de fábrica, direção 
hidráulica, com trio elétrico ( trava, vidro, alarme ), 
freios abs nas quatro rodas, airbag duplo, a diesel, 
cinto de segurança de 03 três pontos, com pintura 
sólida, e que atende as normas do CONTRAN e 
PROCONVE.  

UNID 01 128.900,00 128.900,00 
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02 

Veículo furgão original de fabricação nacional, 0 
km, adaptada para AMB SIMPLES REMOÇÃO, 
com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no 
total. Compr. Total mínimo 4.740 mm; 
Comprimento mínimo do salão de atendimento de 
2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de 
atendimento 1.540 mm; Diesel; Equipado com 
todos os equipamentos de série não especificados 
e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine 
e da carroceria será original, construída em aço. O 
painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas 
p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter 
uma distância mínima de 31 cm de qualquer 
tomada de Oxigênio. A iluminação do 
compartimento de atendimento deve ser de 2 
tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no 
mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com 
diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada 
em alumino ou injetada em plástico em modelo 
LED. A iluminação externa deverá contar com 
holofote tipo farol articulado reg. manualmente na 
parte traseira da carroceria, com acionamento 
independente e foco direcional ajustável 180º na 
vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do 
tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, 
com módulo único; 2 sinalizadores na parte 
traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. 
de 90 flashes por minuto, quando acionado com 
lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar 
um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico 
com amplificador de potência mínima de 100 W 
RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, 
sistema de megafone c/ ajuste de ganho e 
pressão sonora a 1 m. de no mínimo 100 dB 
@13,8 Vcc; Sist. Fixo de Oxigênio (rede 
integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no 
mín. 16 litros, em suporte individual, com cintas 
reguláveis e mecanismo confiável resistente a 
vibrações, trepidações e/ou capotamentos, 
possibilitando receber cilindros de capacidade 
diferentes, equipado com válvula pré regulada 
para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da 
bancada, deverá existir uma régua e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo 
Venturini, com roscas padrão ABNT. Conexões 
IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização 
do salão deverá permitir o refrigeração e 
aquecimento. O compartimento do motorista 
deverá ser fornecido com o sistema original do 
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ 
ar condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaçador. Para o compartimento paciente, 
deverá ser fornecido original do fabricante do 
chassi ou homologado pela fábrica um sistema de 
Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação 
tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da 

UNID 01 170.000,00 170.000,00 
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NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser 
com mínima de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrátil, com no 
mínimo 1.900 mm de comprimento, com a 
cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, 
sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 
cintos de segurança fixos, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido. Acompanham: 
colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega mão no 
teto do salão de atendimento. Ambos 
posicionados próximos às bordas da maca, 
sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado 
em alumínio de no mínimo 1 polegada de 
diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, 
instalados sobre o eixo longitudinal do 
comprimento através de parafusos e com 2 
sistema de suporte de soro deslizável, devendo 
possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. 
Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, 
revestido com material tipo vinil ou similar em cor 
clara, de alta resistência, lavável, impermeável, 
antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: 
Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). 
As portas devem ser dotadas de trinco para 
impedir a abertura espontânea das mesmas 
durante o deslocamento. Deverá possuir um 
armário tipo bancada para acomodação de 
equipamentos com batente frontal de 50 mm, para 
apoio de equipamentos e medicamentos, com 
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m 
de profundidade, com uma altura de 0,70 m; 
Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do 
veículo, composto por (cruzes) e palavra 
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros 
traseiros, e que atende as normas do CONTRAN e 
PROCONVE. 

03 

Veículo original de fabricação nacional, 0 Km, tipo 
utilitário de pequeno porte, cabine simples com 
capacidade para 02 pessoas, transformado em 
ambulância motor 1.4 flex. ( álcool e gasolina ), 
com pintura sólida, básico, e que atende as 
normas do CONTRAN e PROCONVE. 

UNID 01 80.000,00 80.000,00 

 TOTAL    378.900,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
  
2.1 Os pagamentos dos veículos serão efetuados pela Tesouraria do Município através de deposito 
bancário ou TED em nome da futura contratada, a vista no ato da entrega do veículo, mediante 
nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da respectiva ordem de fornecimento/compra.   
  
2.2 - Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO  
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3.1 Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por conta dos 
créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes do objeto desta licitação, 
constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no Orçamento do 
Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2018, aprovado pela Lei n° 1.424 de 27 de 
Novembro de 2017. 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.1003.1143.0000 – Equipamentos para Unidade de Saúde da Família 
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Código de Aplicação: 310 000 
Fonte de Recurso: 0 0581 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.1003.1144.0000 – Equipamentos para Unidade Mista de Saúde Felinto 
Wanderley 
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Código de Aplicação: 310 000 
Fonte de Recurso: 0 0581 
 
Unidade: 021101 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 10.301.1003.1145.0000 – Equipamentos e Material Permanente para Secretaria 
Municipal de Saúde 
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
Código de Aplicação: 001 001 
Fonte de Recurso: 0 0581 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  
  
4.1. Este contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, prazo estimado para cumprimento integral 
das obrigações, com vigência iniciando na data de sua assinatura e encerrar-se-á no dia 
05/08/2018. 
  
4.2 O presente contrato administrativo poderá ser prorrogado por iniciativa exclusiva do Contratante 
em conformidade com o prescrito no art. 57 da Lei 8.666/93.  
  
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
  
5.1. Aplica na presente contratação as prerrogativas do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  
  
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  
  
6.1 Constituir servidor na qualidade de fiscal para acompanhar a execução da ata de registro de 
preços e ou do eventual contrato administrativo, conforme prescreve o art. 67 da Lei Federal nº 
8.666/93.  
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6.2 Convocar a Adjudicatária para retirar e assinar o “Contrato Administrativo” em conformidade 
com o prescrito no art. 64 da Lei 8.666/93, podendo esta notificação ser circunstanciada na própria 
ata do desfecho do julgamento do certame.  
  
6.3 Buscando a defesa do interesse público, notificar, formalmente, “Contratada”, quando constatar 
que o veículo está em desconformidade com o ofertado em sua proposta de preços ou quaisquer 
irregularidades atinentes ao atendimento das cláusulas avençadas instrumento contratual, para as 
devidas providencias que satisfaça o cumprimento das avenças pactuada entre as partes.  
  
6.4 Aplicar à Contratada, as penalidades decorrentes de descumprimento das obrigações, 
conforme estabelece o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, dentre estas obrigações registradas no 
instrumento de contrato.  
  
6.5 Providenciar os devidos pagamentos através da tesouraria do Município, decorrente das 
despesas efetivamente contraídas, a vista no ato da entrega do veículo.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
  
7.1 A Contratada se compromete a realizar a entrega dos veículos conforme descritos na clausula 
primeira, in loco (sede do Município) no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data do 
recebimento da ordem de compra, preferencialmente embarcado, em observância ao que 
prescreve o instrumento convocatório/edital, o anexo I – Termo de Referência, a Lei Federal nº: 
8.666/93 e suas alterações e demais legislação pertinente dentre elas o Código de Defesa do 
Consumidor, e de acordo com os valores descritos na proposta de preços reformulada pós lances, 
instrumentos estes que fazem parte deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de 
direito, independentemente de transcrição. 
 
7.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência do fornecimento/entrega dos veículos ora 
contratados.  
  
7.3 Dar garantia da parte mecânica (motor e caixa) pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, em 
conformidade com o fabricante, avocando para si eventuais custas decorrentes de substituição de 
peças e ou mão de obra decorrente.  
  
CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇOS  
  
8.1 O Preço registrado neste Contrato poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que comprovadamente eleve os preços registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador – Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE promover os 
necessários procedimentos através do Departamento de Licitação.   
  
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO  
  
9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de 
conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
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9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, 
ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, 
da Lei citada.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
  
10.1 Fica o servidor do Órgão Gerenciador – Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da presente ata de registro de preços, de acordo com os 
parágrafos 1° e 2° do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, e atualizações posteriores.  
  
10.2 A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de serviços inadequado ou de qualidade 
inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  
  
10.3 O Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se 
considerados em desacordo com os termos do presente instrumento.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO  
  
11.1 Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente 
contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo 
a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  
12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou 
atrasos na entrega do objeto do presente instrumento e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplica à adjudicatária as seguintes 
sanções: 
 
a)  advertência;  
  
b)  multa de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor do contrato administrativo, em decorrência 

de eventual fato superveniente que eventualmente cause prejuízo ao erário, sem prejuízo da 
rescisão contratual quando for o caso, salvo se por motivo de força maior definido em Lei, e 
reconhecido pela Autoridade Máxima Municipal.  

  
c)  suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art 7° da lei 10.520/2002;  
  
d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em âmbito 

Federal, Estadual ou Municipal, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que a contratante promova sua reabilitação.  

  
12.2. A sanção de advertência de que trata a alínea “a” será aplicada pela Autoridade Máxima 
Municipal e poderá ser aplicada no caso de descumprimento das determinações necessárias à 
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regularização das faltas ou defeitos observados nos veículos ou descumprimento de qualquer 
avença deste contrato administrativo.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS  
  
13.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, 
com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente 
instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.  
  
13.2 O Contratante se reserva ao direito de rejeitar o recebimento dos veículos se considerado em 
desacordo com os termos do presente instrumento convocatório/edital e seus anexos, e em 
desacordo ainda com a proposta de preços reformulada pós lances.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO  
  
14.1 O Município se responsabilizará pela publicação do extrato do presente contrato 
administrativo, junto ao veículo de publicações de atos administrativos.   
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA VINCULAÇÃO  
  
15.1 As parte ficam vinculadas ainda ao teor do instrumento convocatório/edital, aos ditames da Lei 
Federal nº: 10.520/02 e da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os efeitos legais e de direito.   
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 As partes contratantes elegem o foro da cidade de Triunfo/PE, para dirimir eventuais questões 
relacionadas com este Contrato Administrativo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
  
16.2 E por estarem justos e Contratada, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 
 
 
Triunfo - PE, 06 de Junho de 2018. 
 
 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO – PE 

Tarciane Pereira Melo 
Contratante 

FIORI VEÍCULO - S/A 
Sr. Gustavo Cavalcanti Neves 

Contratada 
 

 
Testemunhas: 
 
 
__________________________________ 
Nome: 
CPF 

__________________________________ 
Nome: 
CPF 
 


