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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Processo/Protocolo n° 855/2019. 
Contrato nº 010/2019. 

 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde, instituição de direito 

público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
o nº 12.502.305/0001-80, com sede na Avenida Tocantins, 
S/N°, setor pedra branca, Bom Jesus do Tocantins, Estado 
do Tocantins. 
Contratada: Marca Motors Veículos Ltda, doravante 

denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.724.715/0001-48, 
com sede na Quadra 701 sul, ACSU-SO 70, Conjunto 01, 
Avenida Teotônio Segurado, Lotes 8 a 10, Plano Diretor Sul, 
Palmas, Estado do Tocantins. 
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a aquisição de 

veículo caminhonete pick-up, com a seguinte descrição 
técnica: pick-up L200 Triton Sport GLX manual, fabricação 
nacional, tipo camioneta com carroceria inteiriça em aço 
sobre chassi original de fábrica, ano/modelo 2019/2019, zero 
quilômetro, cor branca, parachoque da cor do veiculo, cabine 
dupla, 04 portas laterais, sistema de alimentação direta e 
eletrônica de combustível, motor mivec 2.4 turbo intercooler 
diesel potência 190 cv, tração 4x4 “easy select” 4x2, 4x4 e 
4x4 reduzida com acionamento eletrônico, câmbio manual de 
7 velocidades (seis a frente e uma à ré), 5 lugares incluindo 
motorista, direção hidráulica, travas das portas com 
acionamento elétrico na chave, vidros com acionamento 
elétrico nas quatro portas, espelhos retrovisores externos 
elétricos, vidros verdes, volante com ajuste de altura e 
profundidade, airbag duplo motorista e passageiro, 
computador de bordo, radio am/fm com usb, ar condicionado 
manual (original de fabrica) com filtro de poeira e pólen, freio 
abs nas quatro rodas (anti-lock braking system) com ebd 
(electronic brake distribution), bancos dianteiro individuais,  
banco do motorista com ajuste de altura manual, banco 
traseiro com encosto rebatível, banco traseiro inteiriço,  
bancos revestidos de tecido, bancos dianteiro e traseiros com  

 
encosto de cabeça, cobertura do assoalho em carpete, 
display multi informação, brake light integrado na tampa da 
caçamba, caçamba longa, desembaçador do vidro traseiro,  
faróis halogéno, 6 ganchos internos na caçamba, suspenção 
dianteira independente braços triangulares duplos 
amortecedores hidráulicos molas helicoidais e barra 
estabilizadora,  suspenção traseira  eixo rígido molas semi-
elipticas amortecedores hidráulicos defasados, ganchos para 
reboque dianteiro, luzes indicadoras de direção laterais nos 
para-lamas, pára-barros dianteiros e traseiros, protetor de 
cárter, abertura interna da tampa do tanque de combustível, 2 
alças de apoio (coluna a), 3 alças do teto com porta casacos 
nas alças traseiras,  console central com descansa braço,  
dupla vedação nas portas, limpador de para-brisas com 
intermitência, luz de cortesia central, pacote anti-ruído, porta 
luvas com iluminação e chave, porta objetos nas portas 
dianteiras e traseiras, sistema “keyless” de abertura das 
portas, tomada 12v,   antena no teto,  4 barras de impacto 
nas portas bos (brake override system),  cintos de segurança 
para todos ocupantes dianteiro e traseiro laterais de 3 pontos 
com ajuste de altura e pré-tensionador e central traseiro sub-
abdominal conforme as normas do cotran, coluna de direção 
espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis, rodas de liga 
leve aro 16,  travas de segurança nas portas traseiras (trava 
para crianças, capacidade de carga 1.050 kg, tanque de 
combustível 75 litros. dotado de todos os equipamentos 
exigidos pelo contran/abnt/inmetro/cnt/procove e todos os 
itens de série não listados cod. nac. de trânsito, macaco, 
triângulo, chave de roda, estepe. Para atender a unidade de 
saúde Joana Maria Araújo Neves Pereira de acordo com a 
proposta de aquisição de equipamento/material permanente 
n° 12502.305000/1190-03 do Ministério da Saúde. 
Vigência: 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da 
ordem de compra. 
Valor: R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos 

reais). 
 
Data de assinatura: 14 de outubro de 2019. 

 
Signatários: Rui Moura Gonçalves, Gestor, Contratante – 

Marco Zancaner Gil, Administrador, Contratado. 
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