
• ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

CONTRA TO N° 234/2017 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Ilhéus - Estado da Bahia, 
inscrita CNPJ n° 13.672.597/0001-62 e SOL 
DOURADO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, 
SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, inscrita 
no CNPJ no 03.611 .949/0001-16, para os fins 
que especifica. 

O MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
n° 13.672.597/0001-62, com sede na Av. Brasil , n° 90, Bairro da Conquista, llhéus/BA, CEP. : 
45.650-290, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, MARIO ALEXANDRE CORREA DE 
SOUSA, brasileiro, residente e domiciliado no Condomínio Aldeia Atlãntida, n. 179, bairro Nossa 
Senhora da Vitória, llhéus/BA. CEP.: 45.655-901 , portador do RG n°. 04713484 31 SSP/BA e CPF 
n°. 843.090.834-04, doravante denominado CONTRATANTE, celebra o presente Contrato com 
SOL DOURADO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, 
Avenida Oldack Amancio Araujo, 32, Km, Cidade Jardim 1, Cep 48.730-000, Conceição do 
Coité/BA, CNPJ: 11 .962.077/0001-69, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Sr. RENATO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de 
Identidade n° 01685780983 - çxpedida pela SSP/BA, e, inscrito no CPF/MF n° 112.952.988-64, 
residente e domiciliado na F:ua José Edvaldo Galvão, n° 33, Santa Mônica, na cidade de 
Salvador/BA, CEP 40.342-650, tendo em vista o que consta na SD 40/2017 de 24/10/2017 do 
Processo Administrativo n° 121536/2017, Parecer Jurídico e Ratificado, homologado e 
publicado no Jornal Of icial dia 17/02/2017, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei 
Federal no 8.666/93, mediante étS cláusulas e condições seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
1.1. constitui o objeto do presente Contrato a contratação de empresa para locação de veículos 
automotores para manutenção das secretarias municipais, em conformidade com as 
especificações técnicas definidas no Projeto Básico e na Proposta de Preços da Contratada, 
anP.xo I, como se aqui transcrito fosse. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS: 
2.1. pela execução total do pl'esente CONTRA TO a Prefeitura Municipal de Ilhéus, pagara a 
CONTRATADA a importância total de R$ 1.369.171,20 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e 
Nove Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos); 
2.2. nos preços estão inclusa: todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entenaendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnoló9ico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, 
desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas necessárias à total 
realização dos serviços; 
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 
2.4. em caso de revisão no preço, este será realizado de acordo com as determinações contidas 
no Art. 65 da Lei 8.666\93. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetua ós através de cheque, ordem 
bancária ou crédito em conta c.xrente, no prazo de até 30 (trin ) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a xecução contratual , desde que não 
haja pendéncia a ser regulariza.:la pela Contratada; 1 j 
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• ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será 
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do IN PC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da fatura ; 
3.5. a Contratada fica obrigadz a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
4.1 . as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2017: 
4.1.1. Unidade: 02 - Gabinete do Prefeito - Projeto/Atividade: 2.004 - Gestão das Ações do 
Gabinete do Prefeito - Elemento de Despesa: 3.3.90-39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 
Jurídica- Fonte de Recursos: 0) - Recursos Próprios- VALOR: R$ 211 .578,00; 
4.1 .2. Unidade: 02 GABINETE - Projeto/Atividade: 2.01 7 - Gestão das Ações Regionais -
Elemento de Despesa: 3.3.9íJ-39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de 
Recursos: 00- Recursos Ordin .~rios- VALOR: R$ 104.403,60; 
4.1.3. Unidade: 06 - Secretaria de Administração - SEAD - Projeto/Atividade: 2.013- Manutenção 
da Secretaria de Administração- Elemento de Despesa: 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos: 00 - Recursos Próprios - VALOR: R$ 304.135,20; 
4.1 .4. Unidade: 06- Secretaria de Administração- SEAD- Projeto/Atividade: 2.018- Gestão da 
Guarda Municipal - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica- Fonte de Recursos: 00 - Recursos Próprios- VALOR: R$ 31 .776,00; 
4.1 .5. Unidade: 07 - Secretaria da Fazenda - SEFAZ - Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção da 
Secretaria da Fazenda - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica- Fonte de RecJrsos: 00- Recursos Próprios- VALOR: R$ 190.656,00; 

o4.1.6. Unidade: 09 - Secretaria de Educação-SEDUC - Projeto/Atividade: 2.031 - Gestão das 
Ações da Secretaria de Educação - Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo -
Fonte de Recursos: 01 - MDE ·· 25% -VALOR: R$ 119. 712,00; 
4.1. 7. Unidade: 12 - Secretar :3 de Serviços Urbanos - SECSUB - Projeto/Atividade: 2.066 -
Gestão da Gerência de Serviço:; Públicos- Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos: 00 - Recursos Próprios - VALOR: R$ 
148.982,40; 
4.1.8. Unidade: 13 - Secretand de Indústria e Comércio- SEDIC - Projeto/Atividade: 2.076 -
Gestão da Secretaria de Indústria e Comércio - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoã Jurídica - Fonte de Recursos: 00- Recursos Próprios -VALOR: 
R$ 31 .776,00; 
4.1.9. Unidade: 14 - Secretar-ia do Turismo - SETUR - Projeto/Atividade: 2.083 - Gestão 
Administrativa da Secretaria de Turismo - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiros- Pessoa Jurídica- Fonte de Recursos: 00 - Recursos Próprios - VALOR: R$ 31 .776,00; 
4.1 .1 O. Unidade: 17 - Secretana de Desenvolvimento Social- SEDES - Projeto/Atividade: 2.088 -
Gestão Adm. das Ações da Sec.:etaria de Assistência - SEDES - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos: 00 - Recursos Próprios -
VALOR: R$ 184.344,00; 
4.1.11. Unidade: 20- Sec. de Infraestrutura , Transporte e Trânsito- SEINTRA- Projeto/Atividade: 
2.061 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos· 00 - Recursos Próprios -
VALOR: R$ 68.568,00; 
4.1.12. Unidade: 20 - Sec. de Infraestrutura, Transporte e Trânsito SEINTRA - Projeto/Atividade: 
2.067- Gestão da Superint. de Transporte e Trânsito - Elemento e Despesa: 3.3.90.39- Outros 
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Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos: 00- Recursos Próprios - VALOR: 
R$ 31 .776,00; 
4.1.13. Unidade: 20- Sec. de Infraestrutura, Transporte e Trânsito- SEINTRA- Projeto/Atividade: 
2.273- Ações da Defesa Civil- Elemento de Despesa: 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica- Fonte de Recursos: 00- Recursos Próprios- VALOR: R$ 36.792,00. 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1 . O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se com sua assinatura, 
em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Admitindo-se a sua prorrogação 
nos termos do inc. IV do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 
5.2. A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. IV do art. 57 da Lei federal n° 
8.666/93, está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser 
realizada através de termo aditivo. 
5.3. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, nâo caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRA TO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRA TO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Ilhéus, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRA TO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRA TO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRA TO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fisca lização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRA TO que a Prefeitura Municipal de Ilhéus, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ilhéus, qualquer alteração que, porventura 
venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e as 
demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na 
Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as 
partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as 
atua lizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo pod do ser registrados por simples 
apostila dispensando a celebração de aditamento. 
6.1 O. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associa da CONTRATADA com outrem, 
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a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação 
da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 . Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a Contratada obrigar
se-á: 
a) Acatar as normas e diretrizes estabelecidas pela PMI, para execução dos serviços objeto do 
Termo de Referência. 
b) Submeter à prévia aprovação da PMI toda e qualquer alteração na prestação dos serviços. 
c) Manter, durante a execução do contrato a ser firmado, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
d) Sujeitar-se à fiscalização da PMI, no tocante à prestação dos serviços, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo de imediato às reclamações fundamentadas, caso 
venham a ocorrer. 
e) Apresentar ao Fiscal do contrato, no início da execução dos serviços, quadro nominativo de 
todo o contingente de motoristas destinados aos serviços contínuos, o qual deverá atender à 
demanda da PMI e especialmente às exigências contratuais. 
f) Empregar na execução dos serviços, motorista/operador devidamente qualificado, portando 
Carteira Nacional de Habilitação, quando veículo. O motorista deverá portar sempre documentos 
de porte obrigatório, quando ve.culo, conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro. 
g) Manter seus motoristas, quando a serviço da PMI , devidamente trajados e identificados, de 
acordo com as orientações da PMI , portando crachá de identificação, com fotografia . 
h) P~omover a devolução de crachás de acesso e outros materiais pertencentes à PMI, nos casos 
de desligamento de motoristas/supervisores com acesso ao Parque de Operações, em função da 
cessação da prestação dos serviços. 
i) Exercer rígido controle com relação à validade da Carteira Nacional de Habilitação de cada 
motorista, verificando se a cate.goria é compatível com os serviços prestados, bem como manter 
regularizada a documentação do veículo e a validade de equipamentos obrigatórios (ex. validade 
carga/extintor de incêndio). 
j) Não permitir que qualquer motorista/operador se apresente ao serviço com sinais de 
embriaguez ou sob efeito de substância tóxica. 
k) Substituir imediatamente quCJiquer empregado cuja conduta venha a ser julgada inconveniente 
ou incompatível com o exercido das funções que lhe foram atribuídas, mediante comunicação 
escrita e fundamentada da fiscalização do contrato. 
I) Substituir imediatamente qua1quer empregado no caso de falta, impedimento legal ou férias, de 
maneira que não prejudique o andamento e a boa execução dos serviços. 
m) Prestar os serviços discriminados neste Termo de Referência, utilizando-se de 
motoristas/operadores treinados, preparados, de bom nível educacional e moral, com boa prática 
de direção/operação. 
n) Registrar e controlar, diariamente, por meio de ponto eletrônico ou mecânico a assiduidade e a 
pontualidade dos empregados que prestam serviços à PMI, bem como as ocorrências havidas, 
efetuando a reposição da mãc•-de-obra, em caráter imediato nas eventuais ausências de seus 
empregados. 
o) Responsabil izar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive salários de 
pessoal, alimentação e transporte , seguros, manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos, 
bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais 
para o exercício da atividade objeto deste Termo de Referência. 
p) Acatar as orientações do fiscal do contrato a ser firmado e de seu substituto legal, sujeitandose 
a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecim ntos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas. 
q) Disponibilizar o veículo/equi :'lamento em perfeitas condiçõ de funcionamento, conservação, 

Conrraro 11° 234/20 I 7 

Processo: 16492e17 -  D
oc. 1241 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: M
A

R
IO

 A
L

E
X

A
N

D
R

E
 C

O
R

R
E

A
 D

E
 SO

U
SA

 - 30/11/2017 10:41:20
A

cesse em
: http://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 29a97434-c670-4058-b3f2-2040432176a5



• ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

manutenção, pintura, segurança e higiene, equipado com extintor de incêndio, cintos de 
segurança, pneu de socorro e demais acessórios exigidos pela legislação pertinente, bem como a 
documentação atualizada. 
r) Permitir, a qualquer momento, à PMI realizar inspeção nos veículos colocados a sua disposição, 
com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção, segurança e limpeza, 
bem como vetar a utilização daqueles que não estejam dentro dos padrões estipulados. 
s) Realizar, às suas expensas, os serviços de limpeza, manutenção preventiva e corretiva que se 
fizerem necessários, durante o período de locação, mantendo os veículos/equipamentos sempre 
em excelentes condições de uso. 
t) Substituir qualquer veículo/equipamento que, a juízo do fiscal do contrato, não esteja em 
perfeitas condições de utilização em serviço. 
u) Prestar esclarecimentos à PMI sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem 
como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação de serviços. 
v) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da PMI, aos seus servidores e 
terceiros, por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados ou preposto. 
w) Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos/equipamentos/máquinas utilizados na 
execução dos serviços , inclusive as relativas a lubrificantes, manutenção, seguros e assistência 
técnica, acidentes, multas, licenciamentos, impostos e outras que incidam direta ou indiretamente 
sobre os serviços licitados e motoristas/operadores. 
x) Estar disponível a executar os serviços a qualquer momento, após a assinatura do contrato a 
ser firmado. 
y) Adotar providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente de trânsito, 
isolamento do local (triângulo, pisca-alerta, etc.) , comunicação a autoridades para resgate (corpo 
de bombeiro) , policiais e de trânsito, bem como informar imediatamente à PMI, por intermédio da 
Fiscalização do contrato a ser firmado. 
z) Comunicar à PMI, todos os afastamentos, substituições, alterações de férias, ou inclusões de 
integrantes da equipe que prestará serviço à PMI. 
aa). Manter controle diário de produção de cada veículo/equipamento disponibilizado à PMI e 
planilha resumo da execução, por veículo/equipamento, constando os horários de apresentação e 
dispensa, assim como todas as ocorrências. (ESSA TINHA SIDO EXCLUIDA MAS É 
IMPORTANTE MANTER POR QUESTOES DE CONTROLE) 
bb) Honrar sua proposta de preço e manter as condições do momento da habilitação que lhe 
garantiram a vitória no certame, de modo a não frustrar a presente licitação, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
cc) Acatar, nas mesmas condições ofertadas, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93, as 
solicitações da PMI para acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na prestação do 
serviço objeto da licitação. 
dd) Sujeitar-se à fiscalização da PMI, no tocante à verificação das especificações exigidas, 
consoante o contido neste Termo de Referência, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram. 
ee) Responder por perdas e danos que vier a sofrer a PMI ou terceiros, em razão de sua ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações pactuadas ou legais a que 
estiver sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação aplicável. 
ff) Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto do contrato a ser firmado e apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitado pela PMI. . 
gg) Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiarid des inerentes aos serviços a 
serem executados não podendo invocar posteriormente desc hecimento para cobrança de 
pagamentos adicionais à PMI ou a não prestação satisfatória do erviços. 
hh) Comunicar ao Fiscal do Contrato ou a seu substituto, indic pela PMI, por escrito, qualquer 
anormalidade que ponha em risco a execução dos serviços. 
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CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 . Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a Contratante obrigar
se-á: 
a) Proporcionar todas as facilidades previstas e necessárias à perfeita execução do objeto do 
Termo de Referência. 
b) Fiscalizar, por meio de um fiscal titular e um substituto, a fiel observância das disposições do 
contrato a ser firmado, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e 
encaminhando cópia à empresa a ser contratada, para a correção das irregularidades apontadas, 
sendo permitida a participação de terceiros para prestar assistência ou informações julgadas 
pertinentes. 
c) Responder pelas consequências de suas ações e omissões. 
d) Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes deste Termo de Referência. 
e) Comunicar à empresa a ser contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto 
licitado, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente 
corrig idas. 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante 
legal da empresa a ser contratada junto à PMI. 
g) Preencher as Requisições de Serviços de forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas. 
h) Notificar, por escrito, a empresa a ser contratada da aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
i) Responsabilizar-se pelos pagamentos devidos, na forma pactuada no edital de licitação. 
j) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada com relação 
ao objeto da contratação, durante o prazo de vigência do contrato a ser firmado. 
k) Fornecer à empresa contratada, em tempo hábil , as informações eventualmente necessárias à 
execução do serviço. 
I) Promover a fiscalização do CONTRA TO, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando 
em reg istro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como 
acompanhar o desenvolvimento do CONTRATO, conferir os serviços executados e atestar os 
documentos fiscais pertinentes, podendo, ainda, sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 
qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais. 
m) Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empresa contratada que 
embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercício das funções que lhe forem designadas. 
n) Acompanhar e verificar as cobranças discriminadas em faturas emitidas pela empresa 
contratada, bem como solicitar esclarecimentos e modificações pertinentes quando os valores 
cobrados não forem condizentes com os estipulados em contrato ou não refletirem os serviços 
prestados. 
o) Aplicar as penalidades previstas para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais ou 
aceitar as justificativas apresen1:adas pela CONTRA TA DA. 
p) Fornecer o combustível necessário à execução dos serviços que serão prestados por cada 
veículo. 

CLÁUSULA NONA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO 
9.1. O regime de execução do presente Contrato é o da empreitada por preço global. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1. Competirá ao CONTRA·r ANTE proceder o acompanhamento da execução do contrato, 
através do gestor responsável. Sr. Anderson Nogueira Souza, Chefe o Setor de Compras em 
conjunto com o Fiscal designado na forma do art. 112 da Lei Federal 8 66/93, ficando esclarecido 
que a ação ou omissão, tota! ou parcial, da fiscalização do CO RATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato. 
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10.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93, 
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 
manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito pela 
Administração o objeto contratual , para todos os efeitos, 
salvo justificativa escrita fundamentada. 
1 0.3. O representante da Contratante, especialmente designado, deverá anotar em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e determinará se necessário a 
regularização das falhas observadas. 
1 0.4. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação do serviço 
em desacordo com as especificações da licitação e disposições deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
11.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
11.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRiTA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
11.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais. garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
11.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da 
data de sua convocação; 

11 ·- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

111 - O, 7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

11.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede ,que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
11.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
11.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
11.1 .3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
11.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
11.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
11.1.5. serão punidos cor:J a pena de declaração 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos 
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridad 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
12.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
12.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
12.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que for 
pertinente, além dos Decretos Municipais n° 028/2012 e 005/2017. Este Contrato está vinculado 
ao Pregão Presencial n° 021/2017 para Registro de Preços; 
13.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Ilhéus com renuncia expressa de qualquer 
outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRA TO; 
13.3. e, por sim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, e Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. ' la: Ilhéus (BA), 25 de Outubro de 2017. 

M~IPI:;;~ILHEUS ~~l:J~tfu~O';-~~ 
MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA REPRESENTAÇÜES, SERVIÇOS E 

PREFEITO TRANSPORTES EIRELI 
CONTRATANTE RENATO FERREIRA DA SILVA 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

CPF/RG: CPF/RG: 
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ANEXO I 
CONTRATO N°. 234/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 

_MODALIDA DE: PREGA O PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS 
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017- REGISTRO DE PREÇOS 

SOL DOURA DO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 
AVENIDA OLDACK AMANCIO ARAUJO, 32, KM, CIDADE JARDIM 1, CEP 48.730-000, CONCEIÇÃO 
DO COITÉ/BA - TEL. (71) 3382-0054/99144-9587 • 
CNPJ: 11 .962.077/0001 -69 

LOTE 1 
ITEM ESPECIFICAÇÃO 0-0 SERVIÇO UNO QTO VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Veículo Hatch 1.0, 4 portas, O km, com ar condicionado, 
potência mínima de 75cv, cinco marchas à frente e uma à 
ré, injeção multiponto, bicombustível, Airbag duplo e 
freios ABS com EDB. sem combustrvel e sem motorista, 

UNO/ 
1 manutenção preventiva e corretiva com reposição de 

M~S 
13 R$ 2.648,00 R$ 34.424,00 

pecas por conta da contratada. CONDICOES DE 
FORNECIMENTO: - Os veículos deverão ser emplacados 
e regularizados junto ao órgão de transito de Estado da 
Bahia. OBS.: Ano de fabricação 2016. 

TOTAL GERAL MENSAL R$ 34.424,00 
TOTAL GER~L PARA 12 (DOZE) MESES R$ 413.088,00 

LOTE 3 
"ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNO QTO VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Veículo tipo Van, com capacidade de 15 lugares, movida 
a diesel, motor 2.3 ou superior, potência mínima de 
127cv, ar condicionado, direçãc hidráulica, freios ABS, 
porta lateral corrediça, equipada com tacógrafo, sem 

• 1 combustrvel e sem motorista, rr.anutenção preventiva e UNO/ 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 
corretiva com reposição de pecas por conta da M~S 
contratada. CONDICOES DE FORNECIMENTO: - Os 
veícu los deverão ser emplacados e regularizados junto 
ao órgão de transito de Estado da Bahia. OBS.: A vida útil 
do veicu lo não excederá 05 (cinco) anos de uso. 

TOT/1L GERAL MENSAL R$ 7.000,00 
TOTAL GERAL PARA 12 (DOZE) MESES R$ 84.000,00 

-· I 

I ITEM I 
LOTE 4 I 

ESPECIFICAÇÃO DÇ> SERVIÇO I UNO QTD VALOR U~IT VALOR TOTAL 

/ftHc 
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Caminhonete Cabine simples a Diesel, motor 2.8 ou 1 

superior, potência mínima de 200cv, com Airbag duplo, 
freios ABS nas quatro rodas. rodas de aço aro 16", 
computador de bordo, direção elétrica, transmissão 
manual de seis velocidades, trava elétrica das portas, 
vidros elétricos, sem combustível e sem motorista, UNO/ 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de MÊS 
pecas por conta da contratada. CONDICOES DE 
FORNECIMENTO: - Os veículos deverão ser emplacados 
e regularizados j unto ao órgão ae transito de Estado da 
Bahia. OBS.: A vida útil do veiculo não excederá 05 
(cinco) anos de uso. 

Camionete Cabine dupla movida a Diesel, motor 2.8 ou 
superior, potência mínima de 200cv, com Airbag duplo, 
freios ABS nas quatro rodas, rodas de aço aro 16", 
computador de bordo, direção elétrica, transmissão 
manual de seis velocidades, trava elétrica das portas, 
vidros elétricos, com motorista e sem combustível, 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
pecas por conta da contratada. CONDICOES DE 
FORNECIMENTO: -Os veículos deverão ser emplacados 
e regularizados junto ao órgão de transito de Estado da 
Bahia. OBS.: A vida útil do veicu lo não excederá 05 
(cinco) anos de uso. 
Utilitário tipo pick-up motor 1.4 ou superior, cabine 
estendida, bicombustível, potência mlnima de 88cv, ar 
condicionado, com capacidade .je carga de no mínimo 
700kg, sem combustível e sem motorista, manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de pecas por conta 
da contratada. CONDICOES DE FORNECIMENTO: - Os 
veículos deverão ser emplacados e regularizados junto 
ao órgão de transito de Estado da Bahia. OBS.: Ano de 
fabricação 2016. 

TOTAL GERAL MENSAL 

UNO/ 
MÊS 

UNO/ 
MÊS 

2 

4 

5 

~--------------------------
TOTAL GERAL PARA 12 (DOZE) MESES 

LOTES 
ITEM ESPECIFICAÇAO D.O SERVIÇO UNO QTD 

Caminhão carga seca, com capacidade mínima para 4 
(quatro) toneladas, equipado com todos os componentes 
de segurança, sem combustível e com motorista, 

' 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de UNO/ 

2 pecas por conta da contratada. CONDICOES DE M~S 1 
FORNECIMENTO: -Os veículos deverão ser emplacados 
e regularizados junto ao órgão de transito de Estado da 
Bahia. OBS.: A vida útil do veiculo não excederá 05 
(cinco) anos de uso. 

.. 
TOTAL GERAL MENSAL 

I TOTAL GERAL PARA 12 (DOZE) MESES 

VALOR GLOBAL MENSAL 
VALOR GLOBAL 12 MESES 

Contrato n° 234/20 17 

R$ 6.283,20 R$ 12.566,40 

R$ 8.700,30 

R$ 3.066,00 

VALOR UNIT 

R$ 9.976,00 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

34.801,20 

15.330,00 

62.697,60 
752.371 ,20 

VALOR TOTAL 

R$ 9.976,00 

R$ 9.976,00 
R$ 119.712,00 

R$ 114.097,60 
R$ 1.369.171 ,20 
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Diário Ofi.cial Eletrônico 
Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 

Ilhéus, 13 de novembrn de 2017 - Diário Oficial Elf!trônico- ANO 111 Edição no. 174, Caderno I 

EXTRATO DO CONTRf-\TO DE N. 234/2017 I PREGÃO PRESENCIAL N. 021/2017-
REGISTRO DE PREÇOS 

• Contratante: Município de Ilhéus. 
• Contratado (a): SOL DOURADO COM., REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E 
TRANSP. EIRELI. 
• CNPJ/CPF: 03.611.894.949/0001-16 

• CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
• 1.1: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de empresa para locação 
de veículos automotores para manutenção das secretarias municipais, em conformidade 
com as especificações técnicas definidas no Projeto Básico e na Proposta de Preços da 
Contratada, anexo I, como se aqui transcrito fosse. 
• Valor: R$ 1.369171 ,20 
• Vigência: 25/10/2017 a 25/10/2018 
• Data da Ass.: 25/10/2017 

MAR~O ALEXANDRE CORREA SOUSA 
PREFEITO 

CONTRATANTE 
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