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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021 

 
 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 
VEICULO AMBULÂNCIA TIPO B, QUE 
ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CARLINDA - MT E A EMPRESA MABELÊ 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-

EPP. 
 
 

O MUNICIPIO DE CARLINDA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 

Tancredo de Almeida Neves, inscrita no CNPJ sob n.º 01.617.905/0001-78, 

representada neste ato pela Prefeita Municipal, Sr.ª. CARMELINDA LEAL 

MARTINES COELHO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 

1165982-3 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 854.225.171-72, residente e 

domiciliada na Estrada F, Comunidade São Francisco, zona rural, Município de 

Carlinda, Estado de Mato Grosso, e, de outro lado, a MABELÊ COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 35.457.127/0001-19, 

situada na Avenida Luís Viana Filho, nº 6462, Condomínio Manhattan Square, Ed. 

Wall Street West, Bloco B, sala 523, Bairro Paralela, CEP 41.730-101, na cidade de 

Salvador/BA, neste ato representado pela Sra. CAMILE VIANNA FREITAS, RG n° 

822.091.208 SSP/BA e CPF n° 928.915.865-49, doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente 

concordam:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente é a Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresas para fornecimento de veículos, para atender ao 

Município de Carlinda/MT. A aquisição de uma Ambulancia tipo B. 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNIT. (R$) 

3 1 unid 

AMBULANCIA TIPO B 
Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ 
ambulância simples remoção, com cap. vol. não inferior 
a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; 
comp. mín. do salão de atendo 
2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2019; al. int. 
mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado 
com todos os equip. de série não especificados e 

 
 
 
 

RENAULT / 
MARIMAR 

MASTER L1H1 

 
 
 
 

R$ 211.076,60 
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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 dist. mín. de 31 
cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. 
De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial - deverá 
ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada 
em plástico em modelo led. a iluminação ext. deverá 
contar com holofote tipo farol articulado reg. 
manualmente na parte traseira da carroceria, c/ 
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 c/ amplificador de pot. mínima de 
100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de 

megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. 
de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. Fixo de oxigênio 
(rede integrada): contendo1 cilindro de oxigênio de no 
mín. 16l. 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 
préregulada p/ 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 venturi, c/ 
roscas padrão abnt. conexões in/out normatizadas pela 
abnt. a climatização do salão deverá permitir o 
resfr/aquec.. o compart. Do motorista deverá ser 
fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, 
aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, 
deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado, c/ 
aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos 
termos do item 
5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser 
com mín. de 26.000 btus e unidade condensadora de 
teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., 
com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, 
sist. 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 comp., através de parafusos e c/ 2 sist. 

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 1m de 
comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma 
altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para 
grafismo do veiculo, composto por (cruzes) e 
palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros 
traseiros; 

AMBULÂNCIA 
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1.2. Os itens relacionados à Ambulância tipo B deverão ter garantia mínima de 12 
(doze) meses e estar em conformidade com as exigências contidas no Código de 

Trânsito Brasileiro; 

1.3 Todos os itens deverão cumprir as especificações técnicas estabelecidas na 
legislação vigentes.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada por Pregão Presencial nº 011/2021, 

nos termos da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 

condições deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO 

4.1. A vigência do contrato da data de sua assinatura ate 31 de Dezembro de 
2021. 
 

4.2. A entrega da Ambulância tipo B deverá ser feita no local indicado na 
solicitação pela Secretaria competente, no prazo máximo de até 60 (sessenta) 

dias úteis, contados da data do recebimento da requisição. 
 
4.3. O Contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de 
interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 

artigo 57, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 

REAJUSTAMENTO 
5.1. O valor global do presente contrato é de R$211.076,60 (duzentos e onze mil 
setenta e seis reais e sessenta centavos) 

 
5.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da Ambulância tipo B e emissão da 

referida Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável.  
 

5.3. Nos preços apresentados na proposta deverão estar incluídas todas as 
despesas relativas aos serviços contratados (tributos, seguros, encargos sociais, 
etc.). 

5.4. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas 
hipóteses previstas no Art. 65, e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos 
próprios do orçamento do Município sendo na seguinte dotação orçamentária:  

 
284-08.001.10.301.0018.1023/4490.52.00.00.00 – Equipamentos e material 
Permanente. Fonte de Recurso 01.42.00.00.00 -  R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). 
 
284-08.001.10.301.0018.1023/4490.52.00.00.00 – Equipamentos e material 

Permanente. Fonte de Recurso 01.02.00.00.00 - R$61.076,60 (sessenta e um 
mil setenta e seis reais e sessenta centavos). 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 

7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Executar a prestação de serviços nas especificações contidas neste Contrato; 

b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre a prestação de serviços; 
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
e) Todas as despesas com a plotagem, o transporte, a entrega, carregamento e 

descarregamento e montagem correrão por conta da proponente; 
 
7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 

a) Atestar nas Notas Fiscais/faturas da efetiva prestação de serviços deste 
Contrato;  
b) Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso;  

c) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 
d) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente; 
e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 

8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multas; 

c) Declaração de inidoneidade e; 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei 
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n.º 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores. 

8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 

8.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no 
fornecimento dos serviços; 

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato; 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 

casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa; 

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, por prazo não superior a dois anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 

Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
8.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 

devidamente fundamentado. 
8.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, 

mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, no 
caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela 
CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos 

do art.77 da lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E DO 

RECEBIMENTO DOS ITENS  
10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou 

acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o 
seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA. 
10.2. O objeto da licitação será recebido: 
10.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com 

as especificações. 
10.3. Definitivamente: 
10.3.1. Na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor 

ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do 
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objeto aos termos contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 

11.1 Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e 
em especial aos seus casos omissos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 

Edital de Pregão Presencial nº 011/2021, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame 
licitatório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar 

nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação. 
13.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65, 

da Lei acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta/MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais. 
 

 
Carlinda – MT, 01 de Junho de 2021. 

 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CARLINDA 
CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO  

Contratante 

 
 

 
 

MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP 

CNPJ sob o nº 35.457.127/0001-19 
Contratada 
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