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Aos vinte um dias do mês de março do ano de 2018, a Secretaria de Administração do Município de Camaçari, com 
sede na Av. Francisco Drummond, s/n.0

, Centro Administrativo, Centro, Camaçari, Bahia, a seguir denominada 
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pelo Sr. Reginaldo Paiva de Barros, Secretário da 
Administração, CPF/MF no 072.379.955-53, formaliza a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da 
licitação na modalidade PREGÃO W 007/2018(PRESENCIAL) - COMPEL, oriunda do Processo Administrativo n° 
00745.11.07.611.2017, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto 
no art. 15 da Lei n° 8.666/93, regulamentado pelo Decreto n° 57 42/201 4, segundo as cláusulas e condições a 
seguir. 

1) OBJETO 

A presente Ata de registro de preços estabelece as cláusulas e condições gerais para Registro de Preço para 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação veículos, para transporte de servidores e 
bandas locais ou de municípios vizinhos para serem utilizados nos eventos institucionais do Município de Camaçari, 
conforme Anexo I do Edital da licitação em epígrafe. 

PROMITENTE FORNECEDOR 
RAZÃO SOCIAL DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA L TOA -EPP CNPJ j 16.824.878/0001-81 

ENDEREÇO AVENIDA CEZAR RUSCIOLELLI, S/N, QUADRA 034, LOTE 0942 

BAIRRO URBIS I CIDADE I UNA I ESTADO BA 

CEP 45.690-000 I E-MAIL I CONTATO@DZSETCOMERCIAL.COM.BR l TELEFONE (71) 4141-5495 

MARCAI 
PREÇO UNIT ~RIO R$) ~. 

LOTE1 ESPECIFICAÇÃO MODELO UF QTDE 
REGISTRADO MERCADO 

DIFERENÇA 
PREÇO DE 

UTILITÁRIO: TIPO VAN, COM NO 
MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE 

[Il 

m~ 
FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA E Zm 
COMBUSTivEL, MOVIDO A GASOLINA, 

;o~;o 
1 ~(/)() DIÁRIA 300 358,00 443,33 19,25 CAPACIDADE MINI MA PARA 15 ..... "Um 

OI ;o O 
(QUINZE) PASSAGEIROS, COM AR zm 
CONDICIONADO. -iN 

m 

~US: TIPO RODOVIÁRIO, COM O < IMO DE 10 (DEZ) ANOS DE "o , FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA )>~ 
2 COM COMBUSTivEL, MOVIDO A ~~ DIÁRIA 300 325,00 376,67 13,17 DIESEL, COM AR CONDICIONADO, 

MÍNIMA 
-\) 

CAPACIDADE PARA 45 (/)o 
(QUARENTA E CINCO) 

o, 
o 

PASSAGEIROS 

ONIBUS: TIPO RODOVIÁRIO, COM 
< MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS DE "o FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA. )>r 

3 
COM COMBUSTivEL, MOVIDO A ~8 DIÁRIA 200 425,50 536,67 20,71 DIESEL, COM AR CONDICIONADO, o~ 

-\) 

CAPACIDADE MINI MA PARA 45 (/)o 
(QUARENTA E CINCO) 

o, 
o 

PASSAGEIROS 
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1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusula, ficam declarados registrados para 
fins de cumprimento deste instrumento e do(s) futuro(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) entre o 
PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICIPIO. 

1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

2) VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação da Ata de 
Registro de preços na imprensa oficial. 

3) ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal, que participaram dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de preços 
elencados no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços a integrarão. 

3.2 Os órgãos participantes deverão: 

a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados; 

b) manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato. 

c) transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado. 

4) UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

4.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos do 
Decreto Mu~icipal n.0 5742/2014, que não integrarão esta Ata de Registro de Preços, poderão solicitar ao 
órgão Gerenciador anuência a sua adesão. 

4.1.1 O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão gerenciador da 
Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado por escrito pela 
Autoridade competente do órgão solicitante. 

4.2 Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

4.3 As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.1 O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente 
registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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4.4 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. 

4.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

I 

4. 7 Compete ao órgão não participante à responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais. 

5) OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

5.1 Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda o 
seguinte: 

a) gerenciar a Ata de Registro de Preços de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e indireta. 

b) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

c) encaminhar para COPEC (Comissão de Penalização e Cadastro de Fornecedor) as informações 
necessárias para a instrução do processo administrativo para providências cabiveis quando do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações. 

d) celebrar a formalização do instrumento contratual do sistema de registro de preços. 

e) comunicar a celebração aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações. 

f) Colher as assinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de Registro de Preços, bem como das 
possfveis alterações na imprensa oficial. 

6) OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

6.1 Quando incluído na Ata de Registro de Preços, está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando convocado. 

6.2 Manter durante a validade da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

6.3 Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro de 
Preços, independente de transcrição. 

7) ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata de Registro 
de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o Órgão Gerenciador poderá: 

7.1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na forma dos Art. 
14 e Art. 15 do Decreto Municipal n.0 5742/2014. 
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7.1.2 A Ata de Registro de Preços será revogada na ocorrência do disposto no §4° do Art. 14 e §2° do Art. 
15 do Decreto Municipal n. 0 5742/2014. 

7.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso 11, alínea "d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante 
comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal. 

7.3 O PROMITENTE FORNECEDOR deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada 
item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mão-de
obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final. 

7.4 A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços de 
proceder às futuras revisões, caso venha ao PROMITENTE FORNECEDOR solicitar equilíbrio econômico
financeiro. 

7.5 A cada pedido de revisão de preço deverá o PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e justificar as 
alterações 1havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova 
composixão do preço. 

7.6 No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial deverá demonstrar 
de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas 
ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 
participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

7. 7 A critério do Órgão Gerenciador poderá ser exigido do PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço 
expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração 
seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

7.8 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, para verificação dos 
preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas 
de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou 
por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo 
Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

7.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, 
devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro de Preços, será mantido durante toda a 
vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico 
durante à vigência deste registro. 

7.10 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial. 

7.11 É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital. 

7.12 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o§ 1° do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993 ~ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0045-2018 DZSET TRANSPORTE Página 4 

"' ~ 



I 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

8) PENALIDADES 

8.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o mun1c1p1o, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório, quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) não mantiver a proposta; 

e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração pública; 

f) cometer fraude fiscal. 

I 
8.2 O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador. 

8.3 O procedimento para aplicação de penalidade é conduzido pela COPEC, sob a Coordenação de Materiais e 
Patrimônio e a penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração. 

9) CANCELAMENTO 

9.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

9.1.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar 
superior ao preço praticado no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou 
no art. 7° da Lei Federal10.520/2002. 

9.1.2 q cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alfneas "a", "b" e "d" deste item será 
formalizado pela COPEC, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

9.2 DO REGISTRO DE PREÇO 

9.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 9.1 ou, ainda, na 
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por motivo de interesse público; 

b) a pedido do fornecedor. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0045-2018 DZSET TRANSPORTE Página 
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9.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão 
gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

1 O) DOCUMENTAÇÃO 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes, que fazem parte deste instrumento 
independente de transcrição: 

a) Processo Administrativo n° 00745.11.07.611.2017; 
b) Edital de PREGÃO N.0 007/2018(PRESENCIAL)- COMPELe anexos; 
c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR 

11) DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Camaçari, 21 de março de 2018. 

REGINALDO PAIVA DE BARROS 
AUTORIDADE COMPETENTE DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR 
MARISA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 
CPF: 069.985.515-25 
RG: 15.223.480-26 SSP BA 
PROMITENTE FORNECEDOR 

ASSINAM 
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I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- COMPEL 

OBJETO 

PREGÃO N.0 007/2018(PRESENCIAL)- COMPEL 
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de seNiço de locação veículos, para 
transporte de seNidores e bandas locais ou de municípios vizinhos para serem utilizados nos eventos institucionais 
do Município de Camaçari. 

2. JUSTIFICATIVA 

Tem por finalidade dar suporte logístico necessário para realização dos eventos realizados pela Secretaria de 
Governo, através da Coordenação de Eventos. 

3. PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura; 

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: 

LOTE 01 

UTILITÁRIO: Tipo Van, com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação, com motorista e combustível, movido à 
gasolina, capacidade mínima para 15 (quinze) passageiros, com ar condicionado; 

ÔNIBUS: tipo rodoviário, com o máximo de 10 (dez) anos de fabricação, com motorista com combustível, movido 
a diesel, com ar condicionado, capacidade mínima para 45 (quarenta e cinco) passageiros: Camaçari Circulação 
Interna; 

ÔNIBUS: tipo rodoviário, com o máximo de 10 (dez) anos de fabricação, com motorista e combustível, movido a 
diesel, com ar condicionado, capacidade minima para 45 (quarenta e cinco) passageiros (lguatemi)/ Lauro de 
F reitas/Camaçari; 

LOTE 02 

VÉICULO LEVE: (CARRO TIPO PICK UP OU SIMILAR), Veiculo motor 1.0 com no máximo 02 (dois) anos de 
fabricação com motorista com combustível Gasolina ou Etano!), capacidade minima para 02 (dois) passageiros, 
com ar condicionado, a depender do veículo deve solicitado em ordem de seNiço; 

VEÍCULO PASSEIO: Motor 1.0, com no máximo 01 (um) ano de Fabricação, com motorista, com combustível, 
com ar condicionado. 

CAMINHÃO BAÚ: com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista e combustivel, sem isolamento 
térmico com capacidade de 04(quatro) toneladas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- COMPEL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UNO. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
PER. (R$) (R$) 

01 - ÓNIBUS E VANS 

1 UTILITÁRIO: TIPO VAN, COM 300 OlARIA 
NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS 
DE FABRICAÇÃO, COM 
MOTORISTA E COMBUSTIVEL, 
MOVIDO A GASOLINA, 
CAPACIDADE MINIMA PARA 15 
(QUINZE) PASSAGEIROS, COM 
AR CONDICIONADO; 

2 ÓNIBUS: TIPO RODOVIÁRIO, 300 OlARIA 
COM O MÁXIMO DE 1 O (DEZ) 
ANOS DE FABRICAÇÃO, COM 
MOTORISTA COM 
COMBUSTIVEL, MOVIDO A 
DIESEL, COM AR 
CONDICIONADO, CAPACIDADE 
MINIMA PARA 45 (QUARENTA E 
CINCO) PASSAGEIROS: 

.... 

3 ÓNIBUS: TIPO RODOVIÁRIO, 200 OlARIA I 

COM MÁXIMO DE 1 O (DEZ) 
ANOS DE FABRICAÇÃO, COM 
MOTORISTA, COM 
COMBUSTIVEL, MOVIDO A 
DIESEL, COM AR 
CONDICIONADO, CAPACIDADE 
MINIMA PARA 45 (QUARENTA E 
CINCO) PASSAGEIROS 

TOTAL (R$): 

02- VEICULOS LEVE E CAMINHOES 

4 CAMINHÃO BAÚ: COM NO 250 OlARIA 
MÁXIMO 1 O (DEZ) ANOS DE 
FABRICAÇÃO, COM 
MOTORISTA E COMBUSTIVEL, 
SEM ISOLAMENTO TÉRMICO 
COM CAPACIDADE DE 
04(QUATRO) TONELADAS. 

5 VEICULO PASSEIO: MOTOR 200 OlARIA 
1.0, COM NO MÁXIMO 01 (UM) 
ANO DE FABRICAÇÃO, COM 
MOTORISTA, COM 
COMBUSTIVEL, COM AR 
CONDICIONADO 

6 VÉICULO LEVE: (CARRO TIPO 200 OlARIA 
PICK UP ou SIMILAR), 
VEICULO MOTOR 1.0 COM NO 
MÁXIMO 02 (DOIS) ANOS DE 
FABRICAÇÃO COM 
MOTORISTA COM 
COMBUSTIVEL GASOLINA OU 
ETANOL), CAPACIDADE 
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COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE UCITAÇÃO- COMPEL 

MINIMA PARA 
PASSAGEIROS, 
CONDICIONADO. 

5. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

02 (DOIS) 
COM AR 

TOTAL (R$): 

VALOR GLOBAL (R$): 

A prestação dos serviços supracitados deverá atender aos critérios estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro -
CTB. Lei descrita nos Artigos 136 a 139; 

Os motoristas deverão ter a Carteira Nacional de Habilitação válida, de categoria compatível com o serviço prestado 
em conformidade com o veículo utilizado; 

Registro ou Inscrição na entidade profissional competente e ou Certidão de Reg istro Cadastral da AGERBA para os 
ônibus, e as vans, constantes no lote 01 ; 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou ou 
está prestando serviços compatíveis em característica, quantidade e prazo com o objeto desta licitação registrado 
no CRA, e inscrição da empresa. 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será real izado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 
pela portaria correspondente da secretaria de governo, referente aos serviços efetivamente prestados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cumprir fielmente com as condições e especificações contidas no Termo de Referência, bem como gerenciamento e 
operações dos equipamentos, de acordo com a legislação em vigor; 

Não utilizar o contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou 
descontos de duplicatas; 

Arcar com os custos de manutenção dos veículos, inclusive substituição e reposição de peças, pneus, acessórios, 
motoristas e combustíveis; 

Solicitar os veículos locados para revisão ou manutenção preventiva, mediante comunicação prévia de 48 (quarenta 
e oito) horas, por escrito à Prefeitura e substituir por outro de igual característica; 

Arcar com as despesas oriundas de combustível, motorista, manutenção, limpeza, IPVA, emplacamentos, 
licenciamentos, seguro obrigatório e demais impostos e taxas referentes aos veículos, correrão por conta da 
CONTRATADA; 

Possuir toda a documentação dos veículos de porte obrigatório, bem como o comprovante da apólice de seguro; 

Efetuar as trocas de turnos dos motoristas no local do evento, onde os mesmos deverão estar presentes com 
antecedência de no mínimo 30 (trinta) minutos; 
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I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE UCITAÇÃO - COMPEL 

Designar por escrito um preposto da CONTRATADA com poderes para solucionar todas as ocorrências durante a 
execução do Contrato, no ato do recebimento da Ordem de Serviço; 

No caso de substituição do preposto a CONTRATADA deverá informar imediatamente a CONTRATANTE, por 
escrito e com a indicação do novo preposto. 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 9.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista 
das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

9. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Os custos com motorista e combustível são por conta da CONTRATADA; 

Os vefculos deverão possuir toda documentação de porte obrigatório, bem como comprovante da apólice de seguro; 

Os vefculos locados deverão contar com o seguro de proteção total em caso de roubo, furto, colisão, choque, 
tombamento e incêndio, por conta da CONTRATADA, incluindo proteção adicional a danos materiais, bens de 
terceiros, danos pessoais a terceiros e aos ocupantes dos carros locados; 

A gestão do contrato será da Secretaria de Governo através da Coordenação de Eventos, a qual atestará os 
serviços objeto da contratação; 

O horário de regime de trabalho dos motoristas, para efeito de composição dos preços será em 03(três) turnos de 
08 (oito) horas (06 h às 14hs, 14 às 22hs, 22 às 06hs.), ininterruptas, com intervalo de 01 (uma) hora para refeição; 

De forma adequada a necessidade do evento, a Coordenação de Eventos, comunicará a empresa vencedora, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, mediante expedição de Ordem de Serviço, roteiro dos veiculas e horário 
de trabalho dos motoristas, podendo haver alguma redução nas horas de trabalho, por turno, dentro das faixas de 
horários determinados neste termo; 

As trocas de turno dos motoristas deverão ser efetuadas no local do evento, onde os mesmos deverão estar 
presentes com antecedência de no mínimo 30 (trinta) minutos; 

A quilometragem estimada para os veículos é de 150 km/dia; 

A manutenção dos vefculos, substituição e reposição de peças, pneus e acessórios são por conta da 
CONTRATADA; 

Os velculos que apresentarem defeito durante a execução do serviço deverão ser substituldos por outros nas 
mesmas características e condições do objeto licitado, no prazo máximo de 02 (duas) horas; 

Caso haja solicitação por parte da CONTRATANTE para substituição de motorista, a CONTRATADA deverá atender 
no prazo máximo de 48h; 
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I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- COMPEL 

Os carros serão recolhidos pelo motorista para as suas respectivas garagens, ficando sob a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

O Pedágio do translado (lguatemi)/ Lauro de Freitas I Camaçari sera por conta da CONTRATADA. 
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PROPOSTA REFORMULADA 

A 
PREFEinJRA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA ·COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- COMPEL 
PREGAO N.• 007/2018 (PRESENCIAL)- COMPEL 

OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação velculos, para 
transporte de servidores e bandas locais ou de munlclplos vizinhos para serem utilizados nos eventos Institucionais do 

Munlcfplo de Camaçart-Bahla. 

01- IDENTIRCAÇÃO DA EMPRESA LICITANTl: 
NOME FANTASIA: EXPRESSO DZSET 
RAlA O SOCIAL: DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA L TOA 
CNPJ: 16.824.878/0001-81 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103.883.827 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1878/13 
ENDEREÇO: Avenl~ Char Rusdolelll, S/N- Quadra 034, Lote 0942 · Urbls, CEP 45.690-000, Una-BA 
TELEFONE: (71) 4141-5495 / (71) 98868-1221 
E-MAIL: comerdaiOdzsetcomerdalcom.br 

02 - DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO: BRASIL AGtNCIA: 2976-9 CONTA CORRENTE: 121.503-5 
RESPONSPAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: MAXWELL RODRIGUES DE OLIVEIRA 
CPF: 052.033.917-77 RG:623866746 

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Indicado no Campo V1- Dados do Edital 
04- VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias. 
OS- PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme Indicado no Campo V - Dados do Edital 
06- PREÇOS: Os preços do os apresentados na planilha anexa. 

LOTEOl-.ONIBUS. VANS"' -

<' ,a 
•. 

QTDE u.r. MARCA/ VALORUl'IIT.ÚIIO VALOR 

UTIUTÁRIO: TIPO VAN, COM NO MÁXIMO OS (CINCO) ANOS DE 
FABRICAçAO, COM MOTORISTA E COMBUST(VEL, MOVIDO A 
CASOUNA. CAPACIDADE MINIMA PARA 15 (QUIHIE) PASSAGEIROS. 
COM AR CONDICIONADO: 

ONIBUS: TIPO RODOVIÁRIO, COM O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS DE 
FABRICAÇÁO, COM MOTORISTA COM COMBUSTfvEL. MOVIDO A 
DIESEL, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 
(QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS: CAMAÇARI ORCUI.AÇÁO 
INTERNA 

ONIBUS: TIPO RODOVIÁRIO, COM MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS DE 
PABRICAÇÁO, COM MOTORISTA. COM COMBUSTIVEl. MOVIDO A 
DIESEl. COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MfNIMA PARA 45 
(QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS (IGUATEMI) I LAURO DE 
FREITAS ICAMAÇARI 

VALOR TOTAL : 

300 

300 

200 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS). 

DECLARAÇÕES 

DIÁRIA 

DIÁRIA 

DIÁRIA 

MODELO • (RS) TOTAL (RS) 

MERCEDES BENZ 
ISPRINTER41S 

VOLVO I MPOLO 
PARADISO 

VOLVO I MPOLO 
PARAO ISO 

358,00 

325,00 

425,50 

107.400,00 

97.500,00 

85.100,00 

R$ 29D.OOO,OO 

Declaramos que concor~mos e atenderemos todas as exlgêndas do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estJo Inclusas tod..s as 
despesas neces~rlas 1 execuçlo do objeto desta lidtaçlo, tais como: os custos com seus profiSSionais envolvidos na execuçlo do objeto M~ 
lldtaçlo; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer materia is CIF /Camaçari; seguros; 
encargos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteçlo Individual e d emais despesas Inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às espedftcações do obJeto lldtado, nlo cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação. para efeito de solldtar 
revlsJo de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

A validade da proposta de preços será de 60 (sessenta) dias. 

Declaramos expressamente que cumprimos os requisitos de habllitaçlo e que nossa proposta em em conformidade com as exlg~ndas do edital 

Declaramos expressamente que temos o pleno conhedmento e aceltaçlo das condições e exlgêndas estabeleddas no Edital e seus anexos. 

Declaramos que os serviços ofertados possuem garantia de qualidade, obedecendo aos padrões exigidos por Lei. 

Una/ BA, 2 6 d e janeiro de 2018. 

DZSET TRANSPORTE E LOOISTICA L TOA 
CNPJ 16.124.171/0001-11 

k k 
DZ ETTRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

CNPJ 16.824.878/ 0001-81 
MARIANA OLIVEIRA ROCHA 

CPF 980.930.295-91 

AV CEZAR RUSCIOLEW. SIN - QUADRA 034, LOTE 0941 -~O URBIS 
CEP 4! 690-000, UNA-BAHIA 
E-MAJL:~-.bc 
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PROPOSTA COMERCIAL 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARifBA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N.0 007/2018 (PRESENCIAL)- COMPEL 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de locação veículos, para transporte de servidores e bandas locais ou de 
municípios vizinhos para serem utilizados nos eventos institucionais do Município de 
Camaçari-Bahia. 

A DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.824.878/0001-81 
com sede à Av. Cezar Rusciolelli, S/N - Quadra 034, Lote 0942 - Urbis, CEP 45.690-000, 
UnajBA, por intermédio de seu representante legal a Sra. MAJUANA OLIVEIRA ROCHA, 
portadora da Carteira de Identidade nº 670030287 e do CPF n º 980.930.295-91, revalida a 
proposta em anexo por mais 60 (sessenta) dias. 

Una/BA, 22 de março de 2018. 

~ ~L~(\,t~ 1).-cK 
DZ ET TRANS ORTE E LO'b-ÍSTICA L TOA 
CNPJ 16.824.878/0001-81 
MARIANA OLIVEIRA ROCHA 
CPF 980.930.295-91 

DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 
C PJ 16.824.87810001-81 IE:l 03.883.827 
A\·. Cetar Rusciolell i, S\ - Quadra 034. lote 0942- Urbis,. CEP 45.690-000, Una-BA. 
Ema i I: comercial 'á'·dzscttransoorte.com. br 
f'elefones: 7 1 414 1 5495 / 98868 1221 
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PROPOSTA REFORMULADA 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA- COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- COMPEL 
PREGÃO N.• 007/2018 (PRESENCIAL)- COMPEL 

OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação veículos, para 
transporte de servidores e bandas locais ou de munidpios vizinhos para serem utilizados nos eventos institucionais do Município 

de Camaçari-Bahia. 

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE 
NOME FANTASIA: EXPRESSO DZSET 
RAZÃO SOCIAL: DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 
CNP): 16.824.878/0001-81 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103.883.827 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1878/13 
ENDEREÇO: Avenida Cézar Rusoiolelli, S/N - Quadra 034, Lote 0942 - Urbis, CEP 45.690-000, Una-BA 
TELEFONE: (71) 4141-5495 / (71) 98868-1221 
E-MAlL: comercial@dz.setcomercial.com.br 

0 2 - DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 2976-9 CONTA CORRENTE: 121.503-5 
RESPONSPAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: MAXWELL RODRIGUES DE OLIVEIRA 
CPF: 052.033.917-77 RG: 623866746 

03 - CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Conforme indicado no Campo VI - Dados do Edital 
04- VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias. 
OS - PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme indicado no Campo V- Dados do Edital 
06- PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa 

LOTE 01 - ONIBUS E V ANS 

ITEM DESCRIÇAO QTDI! 
~ 

UTILITÁRIO: TIPO VAN, COM NO MÁXIMO OS (CINCO) ANOS DE 
FABRICAÇÀO, COM MOTORISTA E COMBUSTfvEL. MOVIDO Á 

300 1 
GASOLINA. CAPACIDADE MINI MA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, 
COM AR CONDICIONADO; 

ÔNIBUS: TIPO RODOVIÁRIO, COM O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS DE 
FABRICAÇÀO, COM MOTORISTA COM COMBUSTIVEL. MOVIDO A 

2 DIESEL, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MfNIMA PARA 45 300 
(QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS: CAMAÇARI CIRCULAÇÀO 
INTERNA 

ÔNIBUS: TIPO RODOVIÁRIO, COM MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS DE 
FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA. COM COMBUSTIVEL. MOVIDO A 

3 DIESEL. COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 200 
(QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS (IGUATEMI) I LAURO DE 
FREITAS ICAMAÇARI 

VALOR TOTAL : 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS) . 

DECLARAÇ0ES 

U. P. 

DIÁRIA 

DIÁRIA 

DIÁRIA 

MARCA/ 
MODELO 

MERCEDES BENZ 
I SPRINTER 41 5 

VOLVO I MPOLO 
PARADISO 

VOLVO I MPOLO 
PARADISO 

VALOR UNITWO VALOR 
(R$) TOTAL(R$) 

358,00 107.400,00 

325,00 97.500,00 

425,50 85.100,00 

R$ 290.000,00 

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as 
despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto Mda 
licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer materiais CIF /Camaçari; seguros; 
encargos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

A validade da proposta de preços será de 60 (sessenta) dias. 

Declaramos expressamente que cumprimos os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do edital. 

DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA L IDA 
CNPJ 16 824.87810001-81 
A V CEZAR RUSCIOLELLI, S/N • QUADRA 034, LOTE 0942- BAIRRO URBIS 
CEP 45 69().()()(), UNA-BAHIA 
E-MAJL c:omen:ial@dueltranspone com br 

0~ 

1 
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Declaramos expressamente que temos o pleno conhecimento e aceitação das condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Declaramos que os serviços ofertados possuem garantia de qualidade, obedecendo aos padrões exigidos por Lei. 

Una/ BA, ZZ de março de Z018. 

.J 

DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA L IDA 
CNPJ 16 824 878/0001-&1 

~or1ÃWY'40& (,uú~ ~w 
. rtlSET TRANSPORTE E LOGistl~ ~ TÕÀ 

CNPJ 16.824.878/0001-81 
MARIANA OLIVEIRA ROCHA 

CPF 980.930.295-91 

A V CEZAR RUSCIOLEI.LI, SIN · QUADRA 034, LOTE 0942 • BAJRRO URBIS 
CEP 4S 690-000, UNA-BAHIA 
E-MAIL comeraal@dueltte com br 

[16.824.878/0001·111 
DZSET ~El.OOITr.A L~ -

Averida Cêz.iw ~asciolel. SIN 
Oum .... GM2 tMiil 

I . . Cep.~IIO ·080 . . I 
L... Una --8a .....J 
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