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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM:  

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro da cidade de 

Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson de Carli, brasileiro, casado, 

portador da Carteira de Identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, residente e domiciliado neste 

Município, para tal denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa MARINA VEÍCULOS LTDA, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.089.398/0001-28, estabelecida na Av. Flores da Cunha, nº 311 

no município de Carazinho/RS, por intermédio de seu procurador legal, Sr. Júlio César Pereira da Silva  - portador da 

Carteira de Identidade nº 1018701621 inscrito no CPF sob o nº 343.399.490-00, residente e domiciliado  na Rua Pedro 

Vargas, 845/31centro na cidade de Cazarinho/RS, de ora em diante denominada de CONTRATADA, mediante as cláusulas 

e condições a seguir descritas:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS  

O presente Contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo:  

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria;  

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 

55 do mesmo diploma legal.  

d) Lei Federal nº 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020. 

c) Processo Licitatório nº 034/2020 – Dispensa de Licitação nº 011/2020. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
Aquisição de 01 (um) veículo furgão original de fábrica/ambulância, ano/modelo atual ou superior, zero km, 

destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública oriunda da pandemia mundial causada pelo coronavírus 

(Covid-19), e demais atividades necessárias no cotidiano da Secretaria Municipal de Saúde de Liberato Salzano/RS, 

conforme especificações a seguir: 

Item Especificações Und. Quant. Valor Unt. Valor Total 

01 Veículo furgão original de fábrica/ambulância, Ano/modelo 

atual ou superior, 0 km, a ser utilizado pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Liberato Salzano/RS 

Un 01 232.000,00 232.000,00 

Especificações mínimas: Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado 

para ambulância, com capacidade volumétrica não inferior a 13 (treze) metros cúbicos no total, com porta lateral 

deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor Dianteiro; 4 cilindros; com direção hidráulica; Combustível 

Diesel; Potência de pelo menos 100 cv. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção. Transmissão: Mínimo de 5 

marchas à frente e 1 marcha à ré. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. 

ESTRUTURA: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 

mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 13 (treze) metros 

cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus 

ou 90 e 270 graus), com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso 

do veículo estacionar em desnível. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte 

construtiva da ambulância.  

SISTEMA ELÉTRICO: Será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a 

alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o 

compartimento de atendimento, esta segunda bateria, deverá ter ciclo profundo e com capacidade mínima para 90AH, do 

tipo sem manutenção; O sistema elétrico deverá estar 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; O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser 

servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. O painel elétrico interno, 

localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo 

seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 220V (AC), duas 12V(DC); as tomadas elétricas deverão manter uma 

distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Tomada externa para captação de energia instalada na parte 

superior do lado esquerdo do veículo.  
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ILUMINAÇÃO INTERNA: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: Natural 

- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 

seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo LED.   

ILUMINAÇÃO EXTERNA: Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: Sinalizador frontal principal: sinalizador 

principal do tipo barra em formato linear, de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes e 

módulos, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 

500mm e altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm instalada no teto da cabine do veículo, na cor vermelha. 

Sinalizadores laterais: Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois 

vermelhos e uma central na cor cristal, com frequência mínima de 90 flashes por minuto; Sinalizadores Traseiros: Dois 

sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto. 

Sinalização acústica: Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 

quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB 

@13,8 Vcc; Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira 

na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel; Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar 

localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o 

funcionamento independente do sistema visual e acústico.   

SISTEMA DE OXIGÊNIO: O veículo deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser 

acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao 

veículo): contendo dois cilindros de oxigênio de no mínimo 16 litros cada e um cilindro de ar comprimido, com capacidade 

mínima de 500 ml, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes 

individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou 

capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes; Na região da bancada, ao lado da cabeceira do 

paciente deverá existir uma régua tripla, oriundo dos cilindros fixos, composta por estrutura metálica resistente, com 

fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT. Sistema portátil de Oxigênio completo: contendo cilindro de 

Oxigênio de alumínio de no mínimo 0,5 m³ / 3 litros, com válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para 

aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente. 

VENTILAÇÃO: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A 

climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. O compartimento do motorista 

deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, 

ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema com 

aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 

30.000 BTUs, possuir unidade condensadora de teto, visando melhor eficiência.   

BANCOS: Na cabine, bancos no padrão da montadora para o motorista e no mínimo um passageiro, ambos com cintos 

de segurança. No salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Paralelamente à 

maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú, de tamanho mínimo de 1,2 m, que permita o transporte de no mínimo de 

três pacientes assentados ou uma vítima imobilizada em prancha longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite 

a fixação da vítima na prancha longa ao banco. O encosto do banco baú deverá ter no máximo 70 mm de espessura. Este 

banco tipo baú deve conter um orifício com tampa, na base inferior, que permita escoamento de água quando da lavagem 

de seu interior. Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, voltado para a traseira 

do veículo, deverá haver um banco, de projeto ergonômico, com sistema giratório de 360 graus e com travamento de pelo 

menos 4 posições equidistantes a fim de promover total segurança ao ocupante, ajuste em nível e distância adequado para 

permitir que um profissional de saúde ofereça cuidados à vítima incluindo acesso a vias aéreas, incluindo cinto de 

segurança. 

MACA: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; 

capacidade para pacientes de até 180 kg, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema 

escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e 

sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição 

estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a 

utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do 

compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de um cinto de segurança, com 

quatro (04) pontas, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a 

vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. Uma vez dentro do 

veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando 

do deslocamento do mesmo. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em ambos os lados da 

ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da 
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caixa de roda traseira direita. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a 

permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Acompanham: colchonete, 

confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que 

permitam entrada de fluidos ou secreções; demais componentes ou acessórios necessários a sua perfeita utilização.   

CADEIRA DE RODAS: Cadeira de rodas, dobrável; para pacientes adultos; estrutura confeccionada em alumínio; com 

estrutura reforçada; assento e encosto destacáveis para limpeza, confeccionados em material resistente e impermeável; 

rodas com pneus de borracha, podendo suportar pacientes com capacidade mínima de carga de 160 kg. Cinto de segurança 

com sistema de engate de quatro (04) pontas. 

PRANCHA/MACA DE RESGATE E SALVAMENTO: Prancha de resgate e salvamento, deverá ser rígida, leve e 

confortável. Possuir pegadores amplos. Translucida, para uso em Rios-X e Ressonância Magnética, produzida em material 

de polietileno com alta resistência a impactos. 

DESIGN INTERNO E EXTERNO: A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deverá 

considerar os seguintes aspectos Design Interno: Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, 

de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os 

materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira 

que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. Paredes: As paredes internas deverão ser revestidas de material 

lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares podendo ser em 

compensado naval revestido com placas de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com 

espessura mínima de 3mm moldada conforme geometria do veículo ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com 

espessura mínima de 3mm e todos materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução Nº 

498, de 29 de Julho de 2014. As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do salão de 

atendimento deverão ter um sistema de proteção, e deverá ser evitado as formações pontiagudas, a fim de aumentar a 

segurança e favorecer a limpeza. Balaústre: Deverá ter dois 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 e com um sistemas de suporte de soro deslizável. Piso: Deverá 

ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, com no mínimo 2mm de 

espessura,  de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, devendo cobrir todo o piso 

da área de trabalho do veículo. Janelas: Com vidros translúcidos, opacos ou jateados e corrediços em todas as 3 portas de 

acesso ao compartimento traseiro, que permitam ventilação. Os vidros deverão ser temperados; Armários: Conjunto de 

armários para a guarda de todo o material de emergência utilizado no veículo. Armários com prateleiras internas, laterais 

em toda sua extensão em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido 

interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). O projeto dos móveis deve contemplar o 

seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a 

assepsia do veículo. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas 

durante o deslocamento do veículo. Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, 

a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. Bancada para acomodação dos 

equipamentos, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de 

no mínimo 30 mm e borda arredondada. Os armários internos deverão ter as dimensões conforme leiaute a ser fornecido 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

DESIGN EXTERNO: A cor da pintura bem como as logomarcas a serem coladas nas ambulâncias são as definidas pelo 

Município de Liberato Salzano. 

DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA: 01 Extintor de 

Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mmm e base com lados de 400 (+ ou - 

20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT; 01 Lanterna portátil à bateria 

e com carregador anexo, portátil, com duração mínima de oito (8) horas de uso com alta intensidade, bateria recarregável. 

Total R$ 232.000,00 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DA MERCADORIA  

3.1. Os produtos acompanhados do manual de instrução deverão ser entregues pela empresa, por meio de 

Autorização de Fornecimento, no horário compreendido das 7h 30min às 11:30h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira, 

na Secretaria M. de Saúde, devendo ser posicionados em local indicado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser 

prorrogado, ou em outro local previamente designado. 
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3.2. Se na entrega dos produtos for constatado irregularidades, o responsável entrará em contato com a empresa e 

se comprovado deverá substituir os mesmos sem custo adicional ao Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

3.3. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do 

Edital e seu (s) anexo (s). 

3.4 A responsabilidade pela entrega e qualidade dos materiais/serviços executados ou fornecidos é da empresa 

contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto ajustado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  
 A Contratada perceberá a importância de R$ $ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) referentes aos itens 

descritos na Cláusula Segunda. 

4.1.1. O pagamento será efetuado em 05 (cinco) parcelas, a contar da aceitação definitiva do veículo e mediante a 

apresentação de Nota Fiscal, observadas ainda as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993, aprovada pelo 

Servidor responsável pela fiscalização do contrato.  

a) Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, através da conta bancária: Banrisul, Ag: 170 C/c: 

24024694-02. 

4.1.2. A Prefeitura de Liberato Salzano terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota 

fiscal/fatura para aceitá-la ou rejeitá-la.   

4.1.3. A nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura de Liberato Salzano será devolvida ao licitante vencedor 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido, a partir 

da data de sua reapresentação.   

4.1.4. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Liberato Salzano em hipótese 

alguma servirá de pretexto para que a empresa suspenda a entrega dos objetos.   

4.1.5. No preço acima, estão incluídos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, necessários para a execução 

do objeto deste Contrato, tais como despesas com transporte, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, 

tributária e outros, bem como, impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir, como também os lucros da 

Contratada. No pagamento serão retidos todos os impostos e taxas permitidos por lei. 

4.1.6. O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou depósito bancário. 

4.2. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, se houver 

consentimento de ambas as partes, mediante celebração de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS  
As despesas decorrentes deste instrumento serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária:  

Projeto/atividade Recurso Despesa/ano Descrição 

1.024.4490.52 0900 394/2020 Aquisição de Equipamentos, Veiculos e Ambulâncias 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:  

I – Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento em dia; 

II - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato; 

III - Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido; 

IV - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento 

dos materiais no prazo de vigência deste contrato; e 

V - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e edital. 

 

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, ainda:  
I -Fornecer os itens cotados, em estrita conformidade com as especificações exigidas no edital; 

II -Entregar os materiais, objeto desta licitação, nos mesmos prazos e preço estipulados, conforme edital e anexos, 

no decorrer da vigência do presente certame. 

III -Substituir ou recuperar o bem que, após a entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresentar defeitos de 

fabricação, no prazo máximo de até 5 dias após a sua efetiva comunicação. 
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IV -Manter, durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

V -Recolher todos os tributos resultantes do fornecimento dos materiais objeto deste contrato; 

VI -Não manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

VII - Deverá realizar a entrega técnica e ministrar curso de orientação, procedimentos mecânicos e operacionais 

do veículo (incluindo rotinas de manutenção, lubrificação e check list de verificações, conforme periodicidade de descrita 

no manual do fabricante), nas dependências da prefeitura municipal. Além de tabelas indicativas de periodicidade de 

manutenção e lubrificação, incluindo seus insumos (filtros, óleos e demais fluídos). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
7.1. O prazo de garantia do veículo, contra vício(s) e defeito(s) de fabricação, bem como desgastes anormais do 

mesmo, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, sem limite de horas e/ou quilometragem, contados a partir do 

recebimento definitivo.  

7.2. O prazo de garantia da transformação em ambulância, também deverá ser pelo período de 12 (doze) meses, 

sem limite de horas e/ou quilometragem.  

7.3. A garantia no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as 

obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações posteriores). 

7.4. Durante este prazo de garantia, a CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a 

assistência técnica, manutenção, revisão, reposição e substituição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete 

para deslocamento do veículo se houver necessidade, e os respectivos serviços de substituição (não se incluindo neste caso, 

as peças danificadas por má utilização e operação do veículo), sem ônus para o CONTRATANTE.  

7.5. Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.  

7.6. A assistência técnica, a manutenção e a revisão deverão ser prestadas pela própria empresa ou por representante 

autorizado indicado pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA  
Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes contratantes.  

Subcláusula Primeira - Caso ocorra algum impedimento à execução dos serviços, ligado a caso fortuito ou a força 

maior, as partes deverão pactuar outra data ou proceder à devolução dos valores e à reposição do que foi gasto nos 

preparativos.  

Subcláusula Segunda – Caso ocorra o cancelamento dos serviços por culpa de uma das partes Contratantes a que 

deu causa ao cancelamento deve ressarcir a outra no valor integral deste Contrato.  

  

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO  
O presente Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93, independentemente de interpelação ou notificação judicial.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES  

A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as sanções previstas nesta 

Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.   

Subcláusula única - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Contratante poderá, garantida prévia defesa, 

além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:   

I – Advertência;   

II – Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação;   

III – Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FISCAL DO CONTRATO  

O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sr(a). Fabi Vergolino Candaten como fiscal desta contratação, na 

condição de Secretário M. da Saúde.  
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Subcláusula única – A fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução do 

contrato e comunicar ao Contratante sobre descumprimento.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir eventuais litígios 

envolvendo o presente instrumento.  

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições em epígrafe, assinam o presente, as partes contratantes, 

assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos.  

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 30 dias do mês de julho do ano de 2020.  

  

  

 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO 
Gilson De Carli - Prefeito Municipal 

Contratante 

FABI VERGOLINO CANDATEN 

Secretário M. da Saúde 

Fiscal de Contrato 

 

 

 

 

MARINA VEÍCULOS LTDA 

Júlio César Pereira da Silva 
Representante Legal 

Contratada 

 

 

Testemunhas:  

  

  

Nome: Mateus Fumagali     Nome: Rosiqueli Geraldo 

CPF: 965.411.990-00     CPF: 022.905.230-46 

 


