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TERMO DE CONTRATO Nº 051/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA JSA MERCANTIL LTDA, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO 
DE UM VEÍCULO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES 
REMOÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº. 
3552601712181636565, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ E O 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. 
 
 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO  
DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
45.128.816/0001-33, com sede na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15.880-000, na 
cidade de Tabapuã - SP, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Senhora MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, portadora do CPF. nº 109.285.408-80  e do RG nº 
10.124.043 SSP/SP, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
Empresa JSA MERCANTIL LTDA, inscrita no CNPJ. Sob o nº. 28.845.616/0001-82, Inscrição 
Estadual nº. 797.325.174.117, com sede na Rua Prudente de Morais, 1569, Apt. 154 - Vila 
Seixas, na cidade de Ribeirao Preto - SP, CEP: 14020-055, neste ato representado pelo seu  
Representante e Procurador, o Senhor WILSON PEREIRA DOS SANTOS, portador do CPF. 
nº 219.203.958-14  e do RG. nº 42.136.789-1 – SSP/SP, de ora em diante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas ao final nomeadas, formalizam o presente contrato de 
prestação de serviços, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, firmado com respaldo no Processo de Licitação nº 60/2018 – Modalidade 
Pregão Presencial nº 028/2018, e por toda a legislação aplicável à espécie, subordinando-se, 
ainda, às cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
                1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no processo 
licitatório nº 60/2018, compromete-se a fornecer o seguinte veículo, adaptado para ambulância 
tipo A, simples remoção, com as seguintes especificações: 
 
 

ITEM QT. DESCRIÇÃO MARCA UNIT. R$ TOTAL R$ 
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Veículo original de fábrica adaptado para 
ambulância Tipo “A” - Simples Remoção, 
ano/modelo: 2018/2018 ou superior, 0KM, tipo 
furgoneta com careceria em aço ou monobloco, 
Air-Bag para os ocupantes da cabine, freios 
ABS nas 04 rodas, motor dianteiro, 4 cilindros, 
combustível flex, potência mínima de 85cv, 
tanque de combustível com capacidade mínima 
de 50L. Freios e suspensão. Equipamentos 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, 
cabine/carroceria: Portas em chapa com 
revestimento interno em poliestireno, com 

 
 
 
 

 
 

 
PEUGEOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 77.979,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 77.979,00 
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fechos internos e externos, resistentes e de 
aberturas de fácil acionamento. Altura interna 
do veículo deve ser original de fábrica. O pneu 
estepe não dever ser acondicionado no salão 
de atendimento. Sistema Elétrico: Original do 
veículo, com montagem de bateria de no 
mínimo 60AH do tipo sem manutenção, 12 
volts. O sistema elétrico dimensionado para o 
emprego simultâneo de todos os itens 
especificados do veículo e equipamentos, quer 
com 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, com módulo 
único e lente inteiriça ou múltiplas lentes com 
comprimento mínimo de 1.000mm e máximo 
1.300mm, largura mínima de 250mm e máxima 
de 500mm e altura mínima de 55mm e máxima 
de 110mm, instalada no teto da cabine do 
veículo. Laudo que comprove o atendimento à 
norma SAE J575, SAE J595 e SAE J945, no 
que se refere aos ensaios contra vibração, 
umidade, poeira, corrosão, deformação e 
fotometria classe 1, para o Sinalizador 
Luminoso Frontal Principal. Sinalização 
acústica com amplificador de potência mínima 
de 100W RMS @ 13,8 Vcc, mínimo de 3 tons 
distintos, Sistema de megafone com ajuste de 
ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no 
mínimo 100dB@ 13m8 Vcc; Laudo que 
comprove o atendimento à norma SAE J1849, 
no que se refere a requisitos e diretrizes nos 
sistemas de sirenes eletrônicas com um único 
autofalante. Sistema portátil de oxigênio 
completo, mínimo de 3L. A cabine deve ser 
com o sistema original do fabricante do chassi 
ou homologado pela fábrica com ar 
condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaraçador. O compartimento do paciente 
deve ser original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica; sistema de ar 
condicionado e ventilação nos termos do item 
5.12 da NBR14.561. Ventilador oscilante no 
teto. A capacidade térmica do Sistema de Ar 
Condicionado do compartimento traseiro deve 
ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil 
em duralumínio; com no mínimo 1.800mm de 
comprimento. Provida de sistema de elevação 
do tronco do paciente de no mínimo 45 graus e 
suportar peso mínimo 100Kg, com colchonete. 
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Deverão serão apresentados: autorização de 
funcionamento de empresa do fabricante ou 
cadastramento dos produtos na ANVISA. 
Garantia mínima de 24 meses. Ensaio 
atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e 
AMD Standart 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 com fibra de vidro laminadas 
ou acrilonitrila Butadieno Estireno auto-
estinguível, ambos com espessura mínima de 
3mm, moldados conforme geometria do veículo 
com a proteção antimicrobiana, tornando a 
superfície bacteriostática. Um suporte para 
soro e plasma, um pega-mão ou balaústre 
vertical, junto à porta traseira esquerda, para 
auxiliar no embarque com acabamento na cor 
amarela. Armário superior para objetos, na 
lateral direita, acima da maca, em ABS auto-
estinguível ou compensado naval revestido 
interna e externamente em material 
impermeável e lavável (fórmica ou similar). 
Fornecer adesivo em vinil para grafismo do 
veículo, composto de cruzes e a palavra 
ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; 
e as marcas do Governo Federal, SUS e 
Ministério da Saúde 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA 

 
2.1. O veículo, objeto deste ajuste, será entregue pronto para utilização, no Paço 

Municipal, localizado na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados da emissão da competente ordem de compra, correndo por conta da contratada 
todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento. 

 
2.2. No local determinado para a entrega do veículo, o servidor responsável 

promoverá a verificação da conformidade do objeto, expedindo no ato, o competente Termo de 
Recebimento, caso não seja apurado defeito ou incompatibilidade com as características 
mímimas do Anexo I, do edital precedente. 
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2.2.1. No ato da entrega dos veículos, a CONTRATADA deverá apresentar a 
respectiva Nota Fiscal Fatura, bem como o Certificado de Garantia e outros documentos 
pertinentes, como plano de manutenção e manuais. 

 
2.3. Só serão emitidos atestados de recebimento se o veículo entregue estiver 

plenamente de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos. 
 

2.4. O veículo deverá ter a garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, e neste 
período a empresa contrata deverá fornecer assistência técnica permanente e gratuita. 

 
2.4.1. A garantia do fabricante deverá obrigatoriamente incluir todas as despesas 

com a manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças e mão-de-obra, de acordo com a 
especificação do fabricante e nas quilometragens recomendadas. 

 
2.5. As obrigações do presente ajuste não poderão ser subcontratadas ou 

transferidas a terceiros, sem a aprovação prévia do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PREÇO 

 
3.1. Pela integral execução do presente ajuste, a CONTRATADA receberá o valor 

total de R$- 77.979,00 (setenta e sete mil novecentos e setenta e nove reais), sem qualquer 
reajuste ou correção monetária. 

 
3.2. No valor total deste ajuste está incluído, além do lucro, todas as despesas 

resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as 
despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto do presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
DO PAGAMENTO 

 
4.1. O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora após 

apresentação da nota fiscal e efetivação da entrega dos veículos, em parcela única, por 
meio de ordem de crédito ou depósito bancário em conta corrente indicada pela 
CONTRATADA. 

 
4.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções.  
 
4.3. Não será efetuado o pagamento através de duplicata ou boleto bancário. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
DA VIGÊNCIA 
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5.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data de sua assinatura.  

 
5.2. Somente com expressa concordância do CONTRATANTE, os prazos deverão 

ser alterados, desde que haja plena justificativa por escrito da CONTRATADA, o que deverá 
ser reduzido a Termo de Aditamento ao presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA 
DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
6.1. Fica dispensada a prestação de garantia contratual, nos termos do artigo 56, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO CRÉDITO 

 
7.1. A despesa total estimada onerará os recursos orçamentários e financeiros, a 

saber: Órgão: 02.11-Fundo Municipal de Saúde – Programa: 10.302.0013.2047 – Assistência 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Categoria Econômica da Despesa: 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha 291 - FONTE DOS RECURSOS: 05 - 
Transferências de Convênios Federais, Proposta nº. 3552601712181636565, celebrado entre o 
Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde. 

 
7.2. FONTES DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais 

Vinculados. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
DA RESCISÃO 

 
8.1.  A rescisão contratual poderá ocorrer: 
 
8.1.1. Unilateralmente, por ato escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I ao XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
8.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização 

fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE; 

 
8.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 
 
8.2. Incorrendo culpa da CONTRATADA em caso de rescisão com base nos 

incisos XII ao XVII, do artigo citado no item anterior, será aquela ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados. 
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CLÁUSULA NONA 
DAS PENALIDADES 

 
9.1. Caso a CONTRATADA incorra nas responsabilidades prescritas nos artigos 

81, caput, 86 e 87, da Lei Federal nº. 8.666/93 ficará impedida de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ou, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, caso praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002. 

 
9.3. Sem prejuízo da sanção de que trata o item anterior a CONTRATADA ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 
 
I – advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
 
II – multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da 

infração, observados os seguintes limites: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o 

valor do presente contrato; 
b) (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do contrato, de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

  
11.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do 

PREGÃO nº28/2018, seus anexos e à proposta da CONTRATADA. 
 

11.2. Durante a vigência do presente termo, a CONTRATADA obriga-se a manter 
compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 

 
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas ou questões 
oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
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E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de duas testemunhas 
abaixo assinadas. 

 
Tabapuã/SP, 08 de agosto de 2018. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 

JSA MERCANTIL LTDA 
CONTRATADA 

WILSON PEREIRA DOS SANTOS – REPRESENTANTE-PROCURADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
1ª___________________________________________ 
   Nome: JOÃO CARLOS SERON 
   CPF.  029.657.178-46 
 
 
 
2ª___________________________________________ 
   Nome: VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 
   CPF.  214.792.448-21 
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EXTRATO DE CONTRATO  
 
Contrato Nº 051/2018; Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP; Contratada: JSA 
MERCANTIL LTDA-; Licitação Processo nº. 060/2018, Pregão Presencial nº. 028/2018; Objeto: 
Aquisição de um veículo furgoneta, adaptado para Ambulância Tipo A – Simples remoção, 
destinado ao atendimento de ações da Unidade Básica de Saúde, com recursos oriundos da 
União, através da Proposta nº. 3552601712181636565, celebrado entre o Município de 
Tabapuã e o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, conforme 
especificações constantes do Anexo I do edital; Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados 
a partir de sua assinatura; Valor: R$ 77.979,00 (setenta e sete mil novecentos e setenta e nove 
reais); Data da assinatura: 08/08/2018. - MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – 
Prefeita Municipal. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS) 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  

CONTRATADO: JSA MERCANTIL LTDA 

CONTRATO N°: 051/2018 

OBJETO: Aquisição de um veículo furgoneta, adaptado para Ambulância Tipo A – Simples 
remoção, destinado ao atendimento de ações da Unidade Básica de Saúde, com recursos 
oriundos da União, através da Proposta nº. 3552601712181636565, celebrado entre o 
Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, 
conforme especificações constantes do Anexo I do edital. 
 

ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã, 08 de agosto de 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
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Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e R.G. nº 10.124.043-0 
Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: gabinete@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Telefone(s): Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
PELA CONTRATANTE:  
Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e R.G. nº 10.124.043-0 
Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: gabinete@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Telefone(s): Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: Wilson Pereira dos Santos 
Cargo: Representante - Procurador 
CPF: 219.203.958-14 e do RG: 42.136.789-1 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 31/03/1981 
Endereço residencial completo: Rua Francisco de Almeida nº 1100 – Apto nº 407 – Bloco 4 – 
Parque São Sebastião – CEP 14.093-230 – Ribeirão Preto -SP  
E-mail institucional: admidwmercantil@gmail.com 
E-mail pessoal: wilsonpsantos@yahoo.com.br 
Telefone(s): 16 3234 8202 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 


