
 

CONTRATO Nº 031/2021 PROCESSO N° 28/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021.  

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do Rio 

Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval Seco/RS, inscrito 

no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LEONIR 

KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador da Cédula de 

Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio 

Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco RS, doravante denominado CONTRATANTE ou simplesmente 

MUNICÍPIO, e a empresa MARINA VEICULOS LTDA, com sede na BR 386, KM 32 Nº 880, na 

cidade de Frederico Westphalen RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 94.089.398/0003-90, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei 

nº 8.666 de 21/06/1993, no Edital de Pregão Presencial nº 14/2021 e nas condições expressas nas 

cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 Um veículo automotor FIAT DUKATO 

MAXIGARGO 13M³ com as seguintes descrições técnicas: tipo Furgão de fabricação nacional ou 

nacionalizada e/ou importado; teto alto; cor branca; ano de fabricação mínimo 2021, modelo mínimo 

2021; Carroceria monobloco; Motor a óleo diesel; mínimo de 4 cilindros; Gerenciamento eletrônico; 

motor de no mínimo 2.2 litros; Potencia de no mínimo 130 cv; com no mínimo 5.900mm de 

comprimento, com no mínimo 2.000mm de largura, com no mínimo 2.450mm de altura, 13m3 de 

salão, com no mínimo 3.500mm de comprimento interno, largura mínima interna 1.700mm, altura 

interna mínima 1.85mm; Direção elétrica ou hidráulica; capacidade para um passageiro + motorista 

na cabine, sendo; ar-condicionado original do fabricante do veículo para a cabine do motorista; Vidros 

dianteiros elétricos originais do fabricante do veículo; alarme sonoro de ré, farol de neblina; Tração 

dianteira ou traseira; rodas de aço aro 16’ com pneus novos compatíveis, incluindo pneu reserva nas 

mesmas condições, porta lateral deslizante; Tanque de combustível para no mínimo 70 litros; Freios 

ABS com EBD e a disco nas rodas dianteiras e traseiras; AIR BAG duplo na dianteira para motorista 

e acompanhantes; Espelhos Retrovisores externos elétricos; Travamento com controle remoto das 

portas; Câmbio manual de no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré; Auto Rádio Som Mp3 Player 

Automotivo Bluetooth FM Sd USB com controle, com antena, alto falantes e demais equipamentos 

de segurança exigidos pela Legislação Nacional de Trânsito. 

1.2 Transformação do veículo: tipo furgão com ar condicionado original de fábrica na cabine 

em AMBULANCIA DE REMOÇÃO BASICA TIPO A. 

REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas deverão ser revestidas em Acrilonitrila Butadieno 

Estireno (ABS) com espessura mínima de 3mm, já moldadas com formato interno da carroceria, 

estando em conformidade com a Resolução do Contran Nº 498, de 29 de Julho de 2014. As caixas de 

rodas se expostas deverão possuir revestimento conforme descrito acima. Deverá ser apresentado 

junto a proposta de preços ensaio realizado por laboratório credenciado ao Inmetro de que o 

revestimento interno apresenta velocidade de queima inferior ao valor máximo especificado de 100 

mm/min na Resolução N° 498/2014, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN sob pena de 

desclassificação da proposta. Deverá ser feito isolamento termo acústica de todas as laterais e teto do 

veículo em isopor tipo P2 de alta densidade; 

- REVESTIMENTO ASSOALHO: O assoalho será revestido em manta vinílica, com película de 

poliuretano ultra resistente, monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso, com 

espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade anti-escorregadio com resistência solar, 

resistência química e resistência térmica O material do revestimento do assoalho deverá cobrir todo 



o comprimento e largura da área de trabalho do compartimento. Sendo instalando sobre piso de 

madeira compensado naval, com aproximadamente 10 mm de espessura, ou sobre material de mesma 

resistência ou superior que o compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o compensado 

naval.  

- JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com 

vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade.  

- DIVISÓRIA: Parede divisória com porta de acesso entre o motorista e o compartimento de carga. 

- EXAUSTOR 12 VOLTS: Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do veículo 

próximo à maca. 

- ILUMINAÇÃO INTERNA: Instalação de seis luminárias embutidas no teto, com base estampada 

em alumínio, lâmpadas de LED, com no mínimo 50 led´s, distribuídas de forma a iluminar todo o 

compartimento do paciente. 

- POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatômica afixada sobre dois pés fixos, fixada no 

salão de atendimento próxima a cabeceira da maca. com de cinto de segurança 03 pontas.Deverá ser 

apresentado juntamente com a proposta de preços, laudo de ancoragem da poltrona do socorrista e 

cinto de segurança, dentro da estrutura do veiculo, conforme resolução do contran 518/2015 e abnt 

nbr 6091/2015, emitido por laboratório credenciado no inmetro, em nome da empresa que fará a 

transformação, pois a mesma é responsável fixação da poltrona no veículo. 

- BANCO BAÚ: Deverá ser previsto um banco lateral, escamoteável, tipo baú, , com comprimento 

mínimo de 1.2m, sob o mesmo será montado um assento inteiriço de espuma (sobre a tampa 

escamoteável do baú) e três encostos com apoio de cabeça (montados na parede lateral interna da 

viatura logo acima do baú), confeccionados em espuma injetada, com revestimento em courvin de 

alta resistência, sendo que a espuma utilizada deverá possuir espessura máxima de 50 mm e densidade 

mínima de 30 kgf/m³, o banco deverá permitir o transporte de três pessoas sentadas, equipado com 

03 cintos de segurança de três pontas, conforme resolução 048 Contran, para ser utilizado por 

pacientes ou acompanhantes. Deverá ser apresentando juntamente com a proposta de preços Laudo 

Técnico de Ensaio dos cintos de segurança ,de 03 pontas emitida por laboratório credenciado no 

INMETRO em nome da empresa responsável por essa transformação perante o  DENATRAN.  O 

banco deverá estar localizado no lado direito da viatura paralelamente à maca e voltado para a vítima. 

Não poderá haver cantos vivos, superfícies pontiagudas ou outros obstáculos que possam causar 

ferimentos ou impeçam o trabalho dos socorristas no interior do compartimento, principalmente com 

a viatura em movimento. A tampa deste banco possuirá dois sistemas de dobradiça com mola para 

sustentar a tampa aberta, um em cada lateral. 

-ARMÁRIOS: Armário aéreo instalado na lateral esquerda medindo aproximadamente 2,75m, com 

no mínimo 02 divisórias internas, portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura 

das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser 

arredondadas em perfil de alumínio extrusado e acabamentos em perfil emborrachado. 

-SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: Suporte para cilindro de oxigênio de no mínimo 16 

litros, com cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo. Vedada a fixação através 

de rebites. 

-CILINDRO DE OXIGENIO: Deverá ser fornecido 01 Cilindro de no mínimo 2.4 m3 de oxigênio, 

fixado em suporte especifico para o mesmo. Interligado a régua tripla através de mangueira para O2. 

*EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de oxigenação composto de válvula red. ligado aos 

cilindros de oxigênio, régua tripla de oxigenação instalada na lateral esquerda, 01 mangueira 

trançadas de O2 ligando a régua ao cilindro, com fluxometro, frasco aspirador, manômetro, 

umidificador com máscara de O2. 

-CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE: Instalação de corrimão em alumínio polido e 

punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na 



parte central do teto do veículo. Suporte de soro e sangue com 02 ganchos e velcros para prender o 

soro, instalado no corrimão 

-PAINEL DE COMANDO: O painel elétrico interno, confeccionado em ABS injetado na cor branca, 

localizado na parede sobre a bancada próxima a cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua 

integrada com no mínimo quatro tomadas, 12 v (DC), além de interruptores com teclas do tipo 

“iluminadas” para a iluminação interna. Todas as tomadas elétricas mantem uma distância mínima 

de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio conforme normas da ABNT.Para atender a da viatura, para 

o caso de os equipamentos elétricos adicionais serão servidos por circuitos separados e distintos dos 

circuitos do chassi do veículo, com tensão igual ao do chassi, tendo uma central elétrica composta de 

uma chave geral incorporada ao módulo eletrônico de potência, o qual será responsável pelo controle 

e proteção de todos os circuitos elétricos relativos aos equipamentos e da estrutura do veículo. 

- MACA RETRATIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio 

encaixado e fixado por punhos, e sistema automático antiqueda, em conformidade com a norma da 

ABNT/NBR/14561:2000 A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido 

(mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e um (1) cinto de 

segurança com sistema de quatro (4) pontas. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel 

com posições que variam de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5'', sendo 

duas com freio. 

-FARÓIS DE EMBARQUE: Instalação de 01 farolete direcionável de embarque sob as portas 

traseiras, com no mínimo 12 led´s de 1 watts. 

- SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA: Sinalizador tipo barra linear, 

com módulos injetados em policarbonato na cor vermelha, com comprimento mínimo de 1000 mm,  

instalada no teto e na cabine do veículo. Estrutura da barra em ABS reforçado com alumínio 

extrusado, ou alumínio extrusado na cor prata, cúpula, resistente a impactos e descoloração, com 

tratamento UV.Conjunto luminoso composto por diodos emissores de luz (led), na cor vermelha, de 

alta frequência (mínimo de 240 flashes por minuto). Sinalizador acústico com amplificador de 

potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc. Este sinalizador acompanha o Laudo que atende as 

normas SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, este deve ser apresentado 

junto com a proposta de preços bem como homologação da fabricante dos equipamentos de 

sinalização para a empresa que fará a instalação nos veículos declarando que a mesma é homologada 

de forma que que seja mantida a garantia dos mesmos após a instalação. 

- ILUMINAÇÃO EXTERNA: Deverá ser instalado um conjunto de sequenciais externas (08 

luminárias de 108 leds de alta eficiência sendo 03 em cada lateral e duas na traseira do veículo. Nas 

laterais, deverá conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na 

cor rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior de cada porta; 

Apresentar junto a proposta de preços cópia autenticada em cartório ou original de ensaio realizado 

por laboratório comprovando que as luminárias externas sequenciais atendem as normas SAE J575 e 

SAE J595. 

-ESTROBOS: Deverá ser instalado um conjunto de 2 lâmpadas de no mínimo 03 leds de 01 watts 

cada, stroboscópicas na cor cristal, na grade dianteira do veículo. 

-SIRENE DE RÉ: Deverá ser instalado um dispositivo sonoro que é acionado quando engatado a 

marcha ré. 

- GRAFISMO: Adesivação externa conforme legislação vigente. 

- AR CONDICIONADO: Instalação de extensão do ar-condicionado dianteiro acima da cabine do 

motorista voltada para o compartimento do paciente com capacidade mínima de 30.000 btus com 

acionamento individual do compartimento de carga e da cabine do motorista; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 



 2.1. A Contratada receberá o valor total de R$ 224.670,00(duzentos e vinte e quatro mil 

seiscentos e setenta reais). 

2.2. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: uma entrada de R$ 90.000,00 (noventa 

mil reais) e o restante do saldo em 06 vezes e após entrega do equipamento e a emissão da nota fiscal. 

2.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 

a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se 

acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA 

 3.1. O prazo de vigência do contrato é até 31/12/2021. 

3.2. O prazo da entrega é em até 45 dias após a solicitação do setor competente, a 

CONTRATADA deverá entregar o produto conforme a solicitação do setor de compras. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Órgão: 07 Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social 

Unidade: 01 Fundo Municipal da Saúde 

Proj./Ativ.1.051 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal da Saúde 

208-4.4.90.52.00.00.00.00– Equipamentos e Material Permanente 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1. Entregar os produtos conforme especificações e em consonância com a proposta de 

preços;  

5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE, inclusive a substituição do objeto, se este for entregue em desacordo com o 

solicitado; 

5.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

5.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA; 

5.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes do fornecimento do objeto. 

5.7. O preço ajustado na Cláusula Segunda inclui todos e quaisquer encargos trabalhistas e 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, artigo 71 da Lei 8.666/93, 

atualizada pela Lei 8.883/94. 

5.8 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município 

ou a terceiros, decorrentes da má execução do serviço ora contratado, inclusive quanto a acidentes, 

mortes, perdas ou destruição. 

 



CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. O não cumprimento do presente contrato pela contratada, implicará nas penas previstas 

nos Art. 81 a 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, poderá ser de: 

6.1.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso de inexecução 

total do contrato; 

6.1.2. De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de atraso no 

prazo de entrega. 

6.1.3. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução parcial 

do contrato.   

6.3. A contratada será advertida por escrito sempre que verificadas pequenas falhas técnicas 

corrigíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 

7.1.1. Por ato unilateral da Administração nos casos enumerados nos incisos I e XII e XVII 

do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e, no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato; 

7.1.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO 

8.1. O presente contrato acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação constante do 

preâmbulo deste e à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-

ão pelo contido na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1. As partes elegem o Foro da cidade de Seberi/RS, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente 

Contrato. 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, 

para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

 

Erval Seco, RS, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

 

  LEONIR KOCHE                    MARINA VEICULOS LTDA 

  PREFEITO MUNICIPAL                                                        CONTRATADA                         

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 


