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CONTRATO LICITATÓRIO Nº 079/2021 

 

PROCESSO LICITATÓRIO FMST Nº 020/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO FMST Nº 013/2021 

 
TERMO DE CONTRATO N.º 079/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABIRA-PE E A EMPRESA 
NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA, PARA 
AQUISIÇÃO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA 
FORMA ABAIXO: 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABIRA-PE com 
endereço a Avenida Raimundo Ferreira, S/N Centro Tabira – PE CEP: 56780-000, CNPJ nº 10.687.065/0001-00, neste 
ato representada pela Secretária Senhora GENEDY SIQUEIRA BRITO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na 
Avenida Coronel Zuza Barros, S/N - Centro - Tabira - PE, CPF nº 137.701.794-04, Carteira de Identidade nº 1.488.201 
SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e a empresa NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS 
LTDA,   inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.914.425/0001-20, sediada na Rua Poeta Livino Neto, nº 934, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, CEP: 56.000-000, em Salgueiro/PE, com contato através do telefone (87) 3871-3000 ou pelo e-mail: 
nocarvel@nocarvel.com.br, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LUCIANO JOSÉ 
LEMOS DE OLIVEIRA, brasileira, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 1749435, 
expedida pela SSP/PE, e CPF nº 245.172.914-72, residente e domiciliado na Rua Professora Maria José Kehrle AABB nº 
749, Serra Talha – PE, com os seguintes dados bancários, Banco Bradesco / Ag. 1695-0 / Cc. 8549-9, tendo em vista 
o que consta no Processo nº 020/2021, 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, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

O objeto do presente Termo de Contrato - A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor 
valor por lance em item ofertado tem por objeto Aquisição de um Veículos 0 Km, tipo ambulância, furgão 
ano/modelo no mínimo 2021 /2022 com capacidade mínima para 05 ocupantes com o motorista, conforme 
Emenda Parlamentar nº 523/2018, a fim de melhorar a assistência da Rede Municipal de Saúde do Município 
de Tabira/PE. Em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital 

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

independentemente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA: Nocarvel Nossa Senhora do Carmo Veículos LTDA 

CNPJ: 05.914.425/0001-20 

ENDEREÇO: Rua Poeta Livino Neto, nº 934, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP: 56.000-000, em 

Salgueiro/PE 

REPRESENTANTE: Luciano José Lemos de Oliveira 

E-MAIL: nocarvel@nocarvel.com.br                                              TEL.: Luciano José Lemos de Oliveira 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 

Ambulância Tipo A - Simples Remoção, Ano 2021-2022, 
veículo tipo Furgão - Adaptação Externa: Janela de correr 
instalada na lateral direta com película opaca em filetes 
para que a luz natural tenha incidência sobre a luz 
artificial, Vidros fixos instalados nas portas traseiras com 
película opacas em filetes para que a luz natural tenha 
incidência sobre a luz artificial, Grafismo com adesivos 
padrão AMBULÂNCIA - Sinalizadores: Sinalizador visual 
em formato de barra e/ou arco produzido com base de 
alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência 
de cor vermelho rubi, equipado com LED´s de alta 

UND 

FIORINO 
ENDURANCE 

1.4 FLEX 
AMBULÂNCIA 

1 R$ 124.500,00 R$ 124.500,00 
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luminosidade não inferior a 1w de potência, em 
conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos 
ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e 
deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que 
se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive 
Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 
100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e 
sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de 
no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE 
J1849, 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais 
em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi 
instalados nas extremidades da parte traseira da 
carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador 
visual dianteiro, Farol auxiliar de embarque instalado na 
área traseira central da carroceria, com foco direcional de 
no mínimo 180º em movimento vertical com botão de 
acionamento independente, Alarme sonoro intermitente 
acionado pela marcha ré - Adaptação Interna: Divisória 
entre cabine do motorista e compartimento do paciente 
com janela de comunicação, Isolamento termo acústico de 
alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos 
externos, instalado entre a estrutura do veículo e o 
revestimento, Revestimento interno construído em 
painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e 
assepsia do compartimento do paciente produzido em 
ABS moldado, Piso inferior nivelado com compensado... 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 

22/12/2021 e encerramento em 22/03/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil quinhentos reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 

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. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da União, para o exercício de 2021/2022, na classificação abaixo:  
 
UNIDADE: 20.501 – Fundo Municipal de Saúde  
1030200052.124 – Manutenção das Atividades do MAC – Teto Mul. Média e Alta Complexidade 44905200 – 
Equipamentos e Material Permanente 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, 

na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia 

e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME 

O CASO: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 

13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

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

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos 

casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, 

na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 
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segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios 

gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, 

no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tabira - PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Tabira-PE, 22 de dezembro de 2021. 

 
TESTEMUNHAS 
  
  
________________________________________________________________ 
CPF: 
  
  
  
  
  
  
  
________________________________________________________________ 
CPF: 

PELO CONTRATANTE 
  
  
__________________________________________________________________ 
GENEDY SIQUEIRA BRITO 
Secretária Municipal de Saúde 
137.701.794-04 
  
PELO CONTRATADO 
  
  
 
__________________________________________________________________ 
NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS 
LTDA 
Luciano José Lemos de Oliveira 
245.172.914-72 

 

 


