
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO- SECAO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0 0046/2018 
PREGÃO No 007/2018(PRESENCIAL) - COMPEL 

Aos vinte e 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 
Admin istração, 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 no 
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 42/2014, 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 
RAZAO RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS L TOA- CNPJ 07.249.276/0001-57 
SOCIAL EPP 
ENDEREÇO Av. Rio Bandeira I, n°. 200, 

BAIRRO Gravatá, I CIDADE I Camaçari ESTADO I Bahia 
CEP 42.807-1 71 I E-MAIL I Radial2060@gmall.com TELEFONE I (71)3644-3009, 

\ 
PRECO UNITÁRIO (R$) % 

LOTE ' ESPECIFICAÇÃO 
MARCAIM DIFERENÇA 

UF QTD ODE LO REGISTRADO MERCADO PREÇO DE 
MERCADO 

CAMINHÃO BAÚ: COM NO MÁXIMO 
10 (DEZ) ANOS DE FABRICAKÃO, 

\AN9.160 COM MOTORISTA E COMBUST VEL, 
SEM ISOLAMENTO T~RMICO COM 

DIÁRIA 250 4X2 400,00 543,33 26,38 

CAPACIDADE DE 04(QUATRO) 
2012/2012 

TONELADAS. 
JvE[CULO PASSEIO: MOTOR 1.0, 
COM NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DE FORO KA 
FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA, DIÁRIA 200 

HATCH 150,00 220,00 31 ,82 
COM COMBUSTIVEL, COM AR 1.0 SE 

02 CONDICIONADO 2017/2018 

V~ICULO LEVE: (CARRO TIPO PICK 
UP OU SIMILAR), VEICULO MOTOR 
1.0 COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) FIAT 
JANOS DE FABRICAÇÃO COM STRADA 
MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL DIÁRIA 200 WORKING 150.00 373,33 59,82 
GASOLINA ou ETANOL), cs 
CAPACIDADE MINI MA PARA 02 2016/2017 

(DOIS) PASSAGEIROS, COM AR 
CONDICIONADO 
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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 Municipal n.0 5742/2014, que não integrarão esta Ata de Registro de Preços. poderão solicitar ao 
órgão Gere11ciador 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 inicia lmente 
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. 

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 cabíveis 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 
possíveis 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, alfnea "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 equillbrio econômico
financeiro. 

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

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

' 

7.11 ~ 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. 

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

8) PENALIDADES 1 

8.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o mumc1p1o, 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 reti rar 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. 

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. 

I 

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 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "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 
dcorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

r--------------a_) __ p_or_m __ o_ti_vo __ d_e_in_t_e_re_s_s_e_p_ú_b_lic_o_: __________ ~~~~~~~--------------------~ J' 
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b) a pedido do fornecedor. 

9.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-â sempre a critério do órgão 
gerenciador. nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

10) 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.o 007/2018(PRESENCIAL) - COMPEL e 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 
FRANCISCO NEVES ARAUJO NETO 
RG. 1.992.876 SSP/BA 
CPF: 183.127.565-15 
PROMITENTE FORNECEDOR 

ASSINAM 
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I 
OBJETO 

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

PREGÃO N.o 007/2018(PRESENCIAL}- COMPEL 
ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA 

.::)03 

Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação veiculas, para 
transporte de servidores e bandas locais ou de municipios vizinhos para serem utilizados nos eventos institucionais 
do Município de Camaçari. 

2. JUSTIFICATIVA I 

\ 
Tem por finalidade dar suporte logfstico 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 mãximo 05 (cinco) anos de fabricação, com motorista e combustivel, movido à 
gasolina, capacidade mfnima para 15 (quinze) passageiros, com ar condicionado; 

ÔNIBUS: tipo rodoviário, com o mãximo 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 mãximo de 10 (dez) anos de fabricação, com motorista e combustrvel, movido a 
diesel, com ar condicionado, capacidade mfnima 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 mãximo 02 (dois) anos de 
fabricação com motorista com combustrvel Gasolina ou Etanol), capacidade mfnima para 02 (dois) passageiros, 
com ar condicionado, a depender do veiculo deve solicitado em ordem de serviço; 

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

CAMINHÃO BAÚ: com no mãximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista e combustfvel, sem isolamento 
térmico com capacidade de 04(quatro) toneladas. 
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I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE UCITAÇÃO - COMPEL 

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

01 - ÓNIBUS E VANS 

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 10 (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 
COM MÁXIMb DE 1 O (DEZ) 
ANOS DE FABRICAÇÃO, COM 
MOTORISTA, COM 
COMBUSTIVEL, MOVIDO A 
DIESEL, COM AR 
CONDICIONADO, CAPACIDADE 
MINI MA PARA 45 (QUARENTA E 
CINCO) PASSAGEIROS 

I TOTAL (R$): 

02- VEICULOS LEVE E CAMINHÓES 

4 CAMINHÃO BAÚ: COM NO 250 OlARIA 
MÁXIMO 10 (DEZ) ANOS DE 
FABRICAÇÃO, COM 
MOTORISTA E COMBUSTIVEL, 
SEM ISOLAMENTO TtRMICO 
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 VtiCULO 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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M[NIMA 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 Registro 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 realizado 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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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 indiq~ção do novo preposto. 

I 
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 veículos deverão possuir toda documentação de porte obrigatório, bem como comprovante da apólice de seguro; 

Os veículos 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 veículos 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 veículos, substituição e reposição de peças , pneus e acessórios são por conta da 
CONTRATADA; 

Os veículos que apresentarem defeito durante a execução do serviço deverão ser substituídos 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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Os carros serão recolhidos pelo motorista para as suas respectivas garagens, ficando sob a responsabili 
CONTRATADA. 

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

I 

\ 

I 

I 
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Radial Transp-orte de Veículos e Cargas L TOA- EPP 

PREGÃO 
1------------,----------; PRESENCIAL 
1--T_E_L_: _71_3_6_44-_30_0_9 __ --L.-F_,A'---X-:_7_1_36_4_4-_3_00_9_--1 No 007120 IS _ 

PMC- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

NOME/CONTATO: Danilo Nascimento Medina Nunes COMPEL 

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada 
veículos, para trahsporte de servidores e bandas locais ou de municípios vizinhos para 
eventos institucionais do Município de Camaçari. 

Categoria Profissional Dias Trabalhados 

Motorista Caminhão 
250 

Baú 
\ 

Motorista Veicu lo de 
200 

Passeio 

Motorista Veiculo Leve 200 

COORDENAÇÃO DE MATERIAIS 
E PATRIMÕNIO 

RECE~ÇÃO 
As./f..:~ 

Passseio 
Depreciação Veiculo 
Leve 
Pneus Caminh 
Pneus Veiculo de 

2 

4 

Valor Diaria R$ 

R$ 51,14 

R$ 44,28 

R$ 44,28 

500,00 

979,00 

R$ 196,00 

R$ 

R$ 

R$ 

Quantidade de 
pessoal 

1 

1 

R$ 500,00 

R$ 1.958,00 

R$ 784,00 

Avenida Rio Bandeira- N2 200- Gravatá- CEP: 42.807-171- Camaçari- Bahia 
CNPJ: 07.249.276/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74.111.829 - NO 

FONE: {71) 3644-3009- E-MAIL: radial2060@gmail.com 

Total 

R$ 12.785,00 

R$ 8.856,00 

R$ 8.856,00 



Radial Transporte de Veículos e Cargas tTDA • 

Custo Unitário (R$) 

R$ 8,80 R$ 

800 R$ 4,40 R$ 

7.500 R$ 3,09 R$ 

5.200 

o Lubrificao 60 

Camaçari, 02 de Fevereiro de 2018. 

Oi A/ ;{J;( J/~ 
RADIAL TRANSPORTE DE VEICULOS E CARGAS LIDA. - EPP 

Danilo Nascimento Medina Nunes 
Gerente - Comercial 

RG. 08.771.931-26 SSP/BA - CPF 019.416.305-96 

Avenida Rio Bandeira- N!! 200- Gravatá - CEP: 42.807-171- Camaçari - Bahia 
CNPJ: 07.249.276/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74.111.829- NO 

FONE: (71) 3644-3009 - E-MAIL: radial2060@gmail.com 
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Diário Oficial do Estado da Bahia 

COMUNICADO OFICIAL 
A EGBA- Empresa Gráfica da Bahia -Imprensa Oficial comunica às Prefeituras, Câmaras 
de Vereador~s e demais entes públicos municipais do Estado da Bahia, que não possui 

agências, escritórios ou institutos credenciados para intermediar, vender ou representar 
publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. 

A publicação desses atos, inclusive em diários oficiais próprios (*), poderá ser feita 
mediante contratação direta com a EGBA, com o devido respaldo legal. 

Maiores informações poderão ser obtidas na Seção do Diário Oficial, pelos telefones 
(71) 3116-2133, 3116-2850, 3116-2865 ou através do e-mail: municipios@egba.ba.gov.br 

(•) Verifique a possibilidade da Prefeitura ou Câmara de Vereadores ter o 
Diário Oficial Eletrônico próprio, seguro e perene, hospedado no EGBA. 

A Diretoria 
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TÍTULO PARA ANTONIO CARLOS 

Os campeonatos HQdu-ais 
perderam muito de sua forta 
nas úl'tlmas décadas. na Bahia 
t no Brasil como um todo. Em 
g:~~l • .s alf:"'ões se \IOIQm 
pora tssas compeliç6ts ope. 
nu em momentos como o que 
Htamos vivendo, as dtdsõts. 
Mas. por tudo o q~ cercou a 
Vflslo H 2011, o tlf'\"'Pee" 
noto 8aíano g>nhou um vulto 
maior para o Vrt6na. Gan~f a 
competl(llo transformou·st 
em 1lgo muito ~ior que .s6 
ti<JU<'f mais uma ~·· que se
ria a ut em 18 ed"iç61s nesse 
si<ulo (inKI.>do em 2001). Co
memorar o tricampeonato 
passou a ser qutst;io de honra 
p.ara o seu torcedor. 
N~o 110uaqu. fneriulzO<dt 

valor a rnpen.o dos ~mel't' 
t.iveis tp1sódios dod~nK.o dt 
f.w:relro. Crefo que todos os 
envoMdo.s erraram, cada um 
de uma for mil. H5o tem santo 
algum nHii hfstóf'Q. Mi..t o 
lato f queot: rubro-negros H · 
l~o se sentindo injus~dos, 
por terem sido ~pontadas co
mo "' únkos vilõts do hls· 

tórta . O hmt perdeu btol~rts 
su,.,ensos. o trein3dor ~beira 
do Qmpo e ~lnda9anhou m~ 
fanY pelu npuls6es que 
~•ret-aram o fim prematuro 
do pardd>. S6 h~ um• forma 
de revtttter tudo kso: sendo 
trlc~mpdo. 

lúoonlvel 
Ve,a as duas tqutpes muito 
p.artlhu, lnfernm~lt nivel• 
das por baixo e vislumbrando 
difKuldades parJ ambas no 
Campeonato Brasileiro, que 
esd na porta. Mesmo com os 
desf~lquH de cinco btut~res e 
mais a~uma.s op(6e.s de ban
co, por suspenslo ou contu
~o, o Vrt6rla ltm ornplas <<>n
dkW dt >lcançor o tri. b
tondo um triunfo simples. t 
predso nlo entrar nas provo
ca(6es, suptfar o esper11do 
antifogo e ser rNÍJ efetivo. 
Rever 1 esca&.çjo ~mWm se 
m ftt<H.S~rio. Com tSSH ~ 
terab e 1 dupla de wolantes 
quenJo protegem 1t.a91, nJo 
d~. Hi, alnchl, a quase certua 
de que teremos que fazer ao 

menos dois gols, pois ser va
l:tdo um~ ou m1i1 vezes por 
Jogo tem sido • pndco. 

MN1h> priOCIJP>fSo m>ior A 
tom outro ospt<lo. O dimo de 
beli<hmo uiodo pelo l•do ad
nrdrio par~ o primeiro togo, 
quahfbdo por um dirigonte 
Mies como 9Uti'nl~ surtiu um 
J1tf19oso efoito. E nono JKM> 
plrttt i~Çilr enJ ide'-1, 
amea<andoagredlrtof<edores 
rivlis que forem ~ brradSo 
domõngo. VHd indo lo Fonto 
NOQ sempreocup~Jo com dto. 
wk$o de toradiS. H> ... lté O 
tspa~o misto, onde lmpe<~· 
vam as go~~~ de parte a 
parte. Agora~ vivemos a era da 
tordcb úno. pela conrrnJo 
lmplklt• do incopocldade du 

Mesmo com os 
desfalques de cinco 
titulares, o Vitória 
tem amplas 
condições de 
alcançar o tri 

nossas autoridades em prover 
a segurança dt plattias lnft· 
rtom • 40 mil pessoos, n~· 
mero apenas mtd"'no ~ra os 
~.ssicos alf 01 anos 90. Cu· 
rioso i que a maioria dos pro
blem•s ocorrem fora dos tS· 
t.ldlos, nlo dentro. 

Futebol, definitivamente, 
n$o f isso. Futebol t o sen-
timento demonstrado por An· 
tonlo Carlos PalxJo, sobre"'>· 
me mais que apropri;uio para 
resumir sua r~a(lo com o 
tdo. EsQ semana, ele pos1ou 
uma das fotos de torcedor mais 
tCKJntes que lá vi no Facebook. 
Ao fundo, via-se a slmplicld~de 
de seu lar, com paredes sem 
plniUf'l • móvtis d•sg•stadO<. 
EmprirMiro~ano,eleapiilrKe 
com o ingrtuo dl decisão em 
mJos e um brilho no olhar de 
tmo<lonar •té o mais gelado 
dos c~ÕM .. Se a unagem nSo 
chegou 10 grupo de 109>do
rn, f uma pena. Deveria. Slo 
dtmonstrêllções como essa que 
fazem o futebol ser algo tSo 
H~ e apafxonantt. Que os 
jogadorH couam para retn· 
bu1r a paido de Antonio Clr· 
tos. Ele merece esse titulo. 

Siiluda(ÕU Rubro-Negrii, 
hoJe e somprel 
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