
CONTRATO 0002/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0165/2018 – PREGÃO ELETRONICO Nº 0007/2018 

O MUNICÍPIO DE BAEPENDI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.008.862/0001-26, com sede na Rua Dr. Cornélio Magalhães, nº 97, Centro, Baependi, Minas Gerais, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Hilton Luiz de Carvalho Rollo, inscrito no CPF sob o nº 
047.619.058-40, ora CONTRATANTE, e SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 29.016.738/0001-29, com sede na RUA OTAVIO ALVES DUNDAS, cidade de SÃO PAULO, 
Estado de SÃO PAULO, neste ato representada pelo sr.(a) LINCOLN SIMOES HABIB, portador da cédula 
de identidade 29.522.377 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 270.049.058-45, ora CONTRATADA, ajustam e 
contratam, conforme proposta vencedora no Processo Licitatório nº 0165/2018 – Pregão Eletrônico nº 
0007/2018, sob a égide da Lei nº 8.666/93, o seguinte: 
1ª – Por meio do presente pacto, a contratada se compromete a entregar os itens, pelo valor constante na 
proposta vencedora, respeitadas e observadas às cláusulas editalícias, conforme disposto no memorial descritivo 
abaixo: 

N° Item Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot.

1

Unidade Móvel de Saúde - 14 metros cúbicos: - Veículo com 14 metros cúbicos; 
janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou homologado pelo fabricante, de 
teto alto, zero km, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo 
cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a Resolução CONTRAN 
316/09. Capacidade de transporte de (12 a 15 pessoas, já incluso 01 (um) 
cadeirante), mais motorista; poltronas reclináveis, ar condicionado, sistema de TV 
visível para todos com Kit Multimídia Motorização: Dianteiro; 4 cilindros; turbo com 
intercooler; Combustível= Diesel; Potência mínima de 130 cv; Torque de pelo 
menos 24kgfm; Cilindrada mínima=2.000cc;Sistema de Alimentação=Injeção 
eletrônica; Tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros; Equipado 
com protetor de cárter e câmbio. Tração: Dianteira ou Traseira 4x2. Sistema de 
freio: Com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas. Direção: Servo 
assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Adaptações: Características do compartimento 
do Cadeirante: área reservada para acomodação de pessoa em cadeira de rodas, 
em posição de marcha com as dimensões mínimas de 800mm de largura e 
1200mm de comprimento. Sistema de Fixação das Cadeiras de Rodas: Este 
sistema, posicionado no piso do veículo, deve ser do tipo 04 (quatro) pontos, 
pelos quais serão fixados cintos de segurança retráteis e totalmente automáticos; 
O posicionamento dos elementos de fixação deve atender a todos os modelos e 
tamanhos de cadeira de rodas; Cinto de segurança tipo pélvico e torácico 03 (três) 
pontos para cada cadeirante. Protetor de cabeça para os cadeirantes: deverá se 
ajustar a todo tipo de cadeira de rodas, sendo o engate rápido feito através das 
manoplas de condução. Plataforma Elevatória para o Cadeirante: Posicionada 
junto à porta de serviço LATERAL. Deve suportar, em operação, uma carga 
distribuída de no mínimo 250Kgs, aplicada no seu centro em uma área de 700mm 
x 700mm, desconsiderando-se o peso próprio; Sinalização clara desta capacidade 
para o usuário; O desnível e o vão entre a plataforma e o piso do veículo devem 
estar em conformidade com os termos da Norma ABNT NBR 14022 e com 
operações reversas, sem permitir que o equipamento trave; Painel de comandos 
com controle remoto com cabo, este deve ter um comprimento máximo de 2,50 
metros; Os comandos do tipo pulsante, ou seja, o movimento da plataforma deve 
cessar no momento em que o comando deixar de ser acionado; A superfície da 
mesa da plataforma deve ter no mínimo 800 mm de largura livre e 1000 ou 1300 
mm de comprimento livre para o embarque lateral. Essa área não pode ter 
ressaltos ou obstáculos maiores do que 6,5 mm; O ângulo de inclinação não pode 
exceder a 3 graus em relação ao plano do piso do veículo, estando este sem 
carga ou carga máxima. Sinalização clara sobre a mesa da plataforma para 
possibilitar o posicionamento correto da elevação segura de pessoa com 
mobilidade reduzida na posição em pé; Dispositivo de final de curso de subida, 
quando a plataforma atingir o mesmo nível do veículo, desligando 
automaticamente o motor do equipamento; A superfície do piso da plataforma 
deve ser, conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 15570; Sinal luminoso 
intermitente na cor âmbar, instalado na estrutura da plataforma com acionamento 
automático em conjunto com o pisca alerta e durante todo o ciclo de operação, 
com intensidade luminosa equivalente a uma lâmpada incandescente de potência 
mínima de 4 W; Sinal com pressão sonora, conforme estabelecido na Norma 
ABNT NBR 14022. Dispositivos de Segurança: que impossibilite a movimentação 
do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a plataforma estiver em 
operação, para evitar o recolhimento acidental do equipamento e para o 
movimento descendente.

UN 1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

TOTAL: R$ 200.000,00 



Constitui objeto da presente licitação Aquisição de UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE conforme proposta nº 
11391.585000/1170-08, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, celebrado 
entre o Município de Baependi e a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais; 

2 – O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2019, ou enquanto durar a quantidade licitada. 
3 – Este contrato tem o valor global de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), e terá suas despesas custeadas 
por meio das dotações orçamentárias nº: 624 - 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0005.1.0186 00.01.53 AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO PARA TFD 

4 – A entrega dos itens deverá ser feita mediante expedição de Autorização de Fornecimento (AF), Ordem de 
Serviço ou documento similar expedido pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Baependi, 

no endereço constante do citado documento. 

5 – A entrega que for realizada em desacordo com o objeto licitado ou com as condições previstas no edital, 
seja no todo ou em parte, não será aceito, devendo a contratada corrigi-lo imediatamente ou fornecer novo 

produto, conforme padrões estipulados no edital, sem custo adicional para o contratante. 

6 – O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias a contar da entrega da nota fiscal.  Juntamente com a nota 
fiscal. 

7 – Para efetivação do pagamento, o contratado deverá estar em regularidade com o INSS, FGTS e a Justiça do 
Trabalho, devendo enviar as certidões referentes à regularidade solicitadas nesta cláusula juntamente com a 

Nota Fiscal. 

8 – A empresa contratada se obriga a manter em plena regularidade durante a vigência do contrato, conforme 
as obrigações por ele assumidas, inclusive condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 
licitatório, devendo comunicar previamente o contratante sobre quaisquer alterações que possam 

comprometer a execução deste contrato. 

9 – Este contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de 
multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato pelo seu descumprimento, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas legalmente previstas. 

9.1 Caso seja solicitado o fornecimento ou a realização programada do serviço, o atraso injustificado na 
entrega ou na realização do serviço ensejará multa de mora nas seguintes proporções: 

9.1.1 Por atraso de até 05 (cinco) dias úteis, multa de 5 % (cinco por cento) do valor da AF/OS. 
9.2 Por atraso de 06 (seis) até 10 (dez) dias úteis, multa de 10 % (dez por cento) do valor da AF/OS. 
9.3 Por atraso superior a 10 (dez) dias úteis ou em caso de reincidência em qualquer das penalidades acima 
previstas, haverá rescisão do contrato com o licitante inadimplente, sem prejuízo da aplicação de penalidade, 
em desfavor da empresa, de impedimento de contratar com Administração por até 05 (cinco) anos, nos 

termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

10 – Em todos os procedimentos sobre a aplicação de penalidades será garantido à contratada o direito ao 
contraditório e ampla defesa. 

11 – O contratante reserva-se o direito de rescindir o contrato, nos termos da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis, caso a rescisão seja motivada por inadimplemento contratual total ou parcial do 
contratado, reconhecendo este, desde já, os direitos da Administração, conforme artigo 77 e demais da Lei nº 

8.666/93. 

11.1 – Neste caso, além de cominação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, e 
consequente rescisão, o contratado estará sujeita a aplicação de penalidade de impedimento de contratar com 

a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

12 – O contratante não terá responsabilidade por danos que a execução do contrato ocasionar aos 
funcionários, prepostos ou empregados do contratado, bem como não terá nenhuma responsabilidade 

perante terceiros, respondendo por eles, com exclusividade, o contratado. 

13 – A Administração reserva-se no direito de adquirir no todo ou em parte a quantidade licitada, não sendo 
de aquisição obrigatória a sua totalidade. 

14 – A contratada aceita, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto licitado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado. 

15 – Os preços pactuados somente serão reajustados, inclusive para restabelecimento do equilíbrio financeiro, 
nos moldes expressamente previstos na Lei nº 8.666/93. 

16 - O contrato administrativo oriundo do presente processo poderá, mediante necessidade administrativa 
devidamente justificada, ser prorrogado nos moldes da Lei 8.666/93. Após doze meses, os contratos 
prorrogados poderão ser objeto de reajuste com base em um dos índices oficiais, com privilégio para a adoção 

do menor percentual, na esteira da consulta 761.137 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 



17 – Este contrato está totalmente vinculado ao edital do Processo Licitatório nº 0165/2018 – Pregão 
Eletrônico nº 0007/2018, bem como respectivos anexos, proposta vencedora, como se nele estivessem 
escritos. 
18 – Para resolução de todas as questões que envolvam o presente contrato, as partes elegem o foro da 
Comarca de Baependi, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Baependi/MG 18 de janeiro de 2019. 

MUNICÍPIO DE BAEPENDI – CONTRATANTE 
Hilton Luiz de Carvalho Rollo 

CPF nº 047.619.058-40 

________________________________ 
SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI - ME 

Lincoln Simoes Habib
CPF nº 270.049.058-45 

Visto e Aprovado:______________________ 

Testemunha:______________________________________________________ 

CPF:_____________________________________________________________ 

Testemunha:______________________________________________________ 

CPF:__________________________________________________________________________________ 


