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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2019, 

CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA DE 

IGARAPÉ-MIRI E A EMPRESA AUTO 4X4 

SERVICO E COMERCIO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, TENDO COMO 

OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL 

DE SAÚDE TIPO FURGONETA, NA FORMA 

ABAIXO. 

  

O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGARAPÉ-MIRI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Complexo 

Administrativo Agenor da Costa Quaresma, Avenida Eládio Lobato, s/nº - Bairro: 

Cidade Nova - CEP: 68430-000 – Igarapé-Miri/PA, CNPJ: 05.191.333/0001-69, neste 

ato representado pelo Prefeito, Sr. RONÉLIO ANTÔNIO RODRIGUES QUARESMA, 

portador do CPF nº. 563.061.562-91, e CI nº. 299542 SSP/PA em Conivência a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.373.369/0001-66, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Orivaldo  Costa Corrêa, 

portador do CPF nº. 169.252.702-91 e RG nº. 2398779 SSP/PA, doravante 

denominados CONTRATANTE e a AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, sediada à TV Humaita, nº1749, Bairro: Pedreira – Belém/PA, Inscrita 

no CNPJ sob nº 12.965.774/0001-36, Inscrição Estadual nº 15.322.498-3, neste ato 

representado por ELIDETE OLIVEIRA CUNHA, portadora do RG sob nº 6112150054 SSP/RS, 

e do CPF sob nº 759.370.502-15, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o 

que consta no processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 

034/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO FURGONETA, que será 
fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo 
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
PRODUTO 

UND QUANT. MARCA PREÇO  
UNIT 

PREÇO 
TOTAL 

 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria 

em aço ou monobloco e original de 

fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os 

ocupantes da cabine, Freio c/ 
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01 

(A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano 

da contratação ou do ano posterior, 

adaptado p/ ambulância de SIMPLES 

REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 

cilindros; Combustível = gasolina ou 

gasolina e/ou álcool misturados em 

qualquer proporção(flex);Potência 

mín de 85 cv;Tanque de 

Combustível: Capac. mín =50 L. 

Freios e Suspensão. Equipamentos 

Obrigatórios exigidos pelo 

CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas 

em chapa, c/ revestimento interno em 

poliestireno, c/ fechos interno e 

externo, resistentes e de aberturas 

de fácil acionamento.Altura interna 

do veículo deve ser original de 

fábrica.O pneu estepe não deve ser 

acondicionado no salão de 

atendimento. Sist. Elétrico:Original do 

veículo, c/ montagem de bateria de 

no mín 60 Ah do tipo sem 

manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico 

dimensionado p/ o emprego 

simultâneo de todos os itens 

especificados do veículo e 

equipamentos, quer c/ a viatura em 

movimento quer estacionada, sem 

risco de sobrecarga no alternador, 

fiação ou disjuntores.Iluminação: 

Natural e Artificial. Sinalizador Frontal 

Principal do tipo barra linear ou em 

formato de arco ou similar, c/ módulo 

único e lente inteiriça ou múltiplas 

lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e 

máx de 1.300 mm, largura mín de 

250 mm e máx de 500 mm e altura 

mín de 55 mm e máx de 110 mm, 

instalada no teto da cabine do 

veículo.Laudo que comprove o 

atendimento à norma SAE J575, SAE 

J595 e SAE J845, no que se refere 

aos ensaios contra vibração, 

umidade, poeira, corrosão, 

deformação e fotometria classe 1, p/ 

o Sinalizador Luminoso Frontal 

Principal.Sinalização acústica c/ 

amplificador de potência mín de 100 

W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons 

distintos, Sist. de megafone c/ ajuste 

de ganho e pressão sonora a 01 (um) 

metro de no mín100 dB @13,8 

Vcc;Laudo que comprove o 

atendimento à norma SAE J1849, no 

que se refere a requisitos e diretrizes 

 

 

UND 

 

 

01 

 

 

FIAT 

 

 

R$ 80.000,00 

 

 

R$ 80.000,00 
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nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ 

um único autofalante. Sist. portátil de 

oxigênio completo, mín 3 L. A cabine 

deve ser c/ o Sist. original do 

fabricante do chassi ou homologado 

pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, 

aquecedor e desembaçador.O 

compartimento do paciente, deve ser 

original do fabricante do chassi ou 

homologado pela fábrica um Sist. de 

Ar Condic. e ventilação nos termos 

do item 5.12 da NBR 

14.561.Ventilador oscilante no teto; A 

Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. 

do Compartimento traseiro deve ser 

de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, 

em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm 

de compr..Provida de Sist. de 

elevação do tronco do paciente de 

mín 45 graus e suportar peso mín de 

100 kg. Com colchonete.Deverão ser 

apresentados: Autorização de 

Funcionamento de Empresa do 

Fabricante e 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 devidamente 

credenciado.A distribuição dos 

móveis e equipamentos no salão de 

atendimento deve 

prever:Dimensionar o espaço interno, 

visando posicionar, de forma 

acessível e prática, a maca, bancos, 

equipamentos e aparelhos a serem 

utilizados no atendimento às 

vítimas.As paredes internas, piso e a 

divisória deverão ser em plástico 

reforçado c/ fibra de vidro laminadas 

ou Acrilonitrila Butadieno Estireno 

auto-estinguível, ambos c/ espessura 

mín de 3mm, moldados conforme 

geometria do veículo, c/ a proteção 

antimicrobiana, tornando a superfície 

bacteriostática.Um suporte p/ soro e 

plasma;Um pega-mão ou balaústres 

vertical, junto a porta traseira 

esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ 

acabamento na cor amarela.Armário 

superior p/ objetos, na lateral direita, 

acima da maca, em ABS auto-

estinguível ou compensado naval 

revestido interna e externamente em 

material impermeável e 



Estado do Pará 
Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
 

===================================================================================================== 

 

Complexo Administrativo: Agenor da Costa Quaresma, Avenida Eládio Lobato, s/nº - Bairro: Cidade 

Nova - CEP: 68430-000 

CNPJ: 05.191.333/0001-69 

 

lavável(fórmica ou similar).Fornecer 

de vinil adesivo p/ grafismo do 

veículo, composto por cruzes e 

palavra Ambulância no capô, vidros 

laterais e traseiros; e as marcas do 

Governo Federal, SUS e Ministério 

da Saúde. 

VALOR TOTAL R$ 80.000,00 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início 

na data de 18/09/2019 e encerramento em 31/12/2019. 
2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2019 
na classificação abaixo: 

Exercício financeiro: 2019 
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde 
10.302.0006.1.047 – Aquisição de Veículo terrestre/Náutico de atendimento 
ambulatorial de Urgência. 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 
6.1.  O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o 

interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação 
da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
7.1. O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

7.2. Fica designado o servidor (a) João de Castro Pantoja Neto, matrícula nº 129, como 
fiscal Nomeado (a), para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao Pregão Eletrônico 
SRP nº 034/2019, celebrado com a empresa AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ: 12.965.774/0001-36, para REGISTRO DE 
PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO 
FURGONETA. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Edital e Termo de Referência, anexo do Edital. 
8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e 

qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato. 
 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
10.4.3. Indenizações e multas. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 
11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em 
lei. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 
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12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO 
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal de 
grande Circulação no Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
14.1. Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou 

pela Autoridade Superior. 
14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Igarapé-Miri/PA. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

Igarapé-Miri/PA, 18 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

RONÉLIO ANTÔNIO RODRIGUES QUARESMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 

 

 

 

 

ORIVALDO COSTA CORRÊA  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 
 

AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA  
CNPJ sob nº 12.965.774/0001-36 
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