Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000
Tel.: 75-3634-3977

TERMO DE CONTRATO N.º 215/2017 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMARGOSA E A EMPRESA
TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SERVIÇOS TRANSPORTE.
MUNICÍPIO DE AMARGOSA pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, com sede na com sede na Praça Lourival Monte,
s/n – Centro, Amargosa/BA, através de seu órgão administrativo, representado pelo
seu gestor, Sr. JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, maior, CPF
819.722.535-49,
RG
08.664.472-61
–
SSP-BA,
Doravante
denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa TRANSTOP LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, CNPJ nº. 01.488.787/0001-45, situada à Rua
Nova Paraiba, Nº 325, Bairro America, Aracaju /SE, neste ato representado na forma
do seu Contrato Social, pelo Sr. JAILTON VIEIRA NASCIMENTO, brasileiro,
divorciado, empresário, portador de RG nº. 677.688 SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº
256.542.175-34, aqui denominada CONTRATADA, com base no Pregão Eletrônico nº
004/2017, e disposições da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 3.555/2000, da Lei
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras
normas aplicáveis ao objeto deste ato, resolvem celebrar o presente Contrato de
fornecimento e/ou prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem como objeto a Prestação de serviços de Transporte para
alunos matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino de Amargosa, bem
como para beneficiários dos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação condições estabelecidas no edital e anexos,
durante o exercício de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ 467.760,32 (Quatrocentos e sessenta
e sete mil setecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), descrito na proposta
final de preço realinhada e proporcional aos dias letivos.
2.2. Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor acima não se constitui, em
hipótese alguma, compromisso futuro para a Prefeitura Municipal, razão pela qual
não poderá ser exigido nem considerado como valor para pagamento mínimo,
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podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal,
sem que isso justifique qualquer indenização ao CONTRATADO.
2.3. São partes integrantes deste contrato o edital, o termo de referencia do Pregão
Eletrônico de nº 004/2017 e cópia da proposta apresentada pela Contratada como se
aqui estivessem transcritos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta do orçamento
vigente conforme segue:
UNIDADE: 05.01.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 2.015 – AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE
ESCOLAR
ELEMENTO: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTES: 01/04/15/19
UNIDADE: 06.02.000 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOIAL
ATIVIDADE: 2.028 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
ELEMENTO: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTES: 29
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente contrato terá início a partir de 21 de novembro de 2017 e vigorará até
31 de dezembro de 2017, para cumprimento dos dias letivos do calendário 2017, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser
prorrogado, observadas as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
4.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, caso sejam
preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado
formalmente pela autoridade competente:
4.2.1. Os serviços foram prestados regularmente;
4.2.2. O CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;
4.2.3. A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;
2

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000
Tel.: 75-3634-3977

4.2.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração; e
4.2.5. O CONTRATADO concorde com a prorrogação.
4.3. O presente contrato só poderá ser prorrogado por motivo de forma maior, que
venha a interferir na programação dos dias letivos tais quais excessos de chuvas e
greves de professores e ou servidores da rede publica municipal e ou estadual,
prejudicando assim o calendário escolar.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.1. Os serviços serão iniciados mediante o fornecimento de Ordem de Serviço objeto
deste contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS
PRESTADORA DO SERVIÇO

RESPONSABILIDADES

DA

EMPRESA

6.1. Disponibilizar técnico durante a vigência do Contrato, informando o telefone
móvel para contato em caso de necessidade de manutenção emergencial.
6.2. Informar o número telefônico, que deverá atender ligações realizadas para a
ocorrência de execução do serviço.
6.3. Proceder à manutenção continua de todos os veículos em funcionamento durante
a vigência deste Contrato.
6.4. Responder por quaisquer interferências de intrusos nos veículos em serviço, bem
como zelar pela integridade dos passageiros.
6.5. Substituir todos os veículos que venham a apresentar defeitos como grande
frequência, sem que isto acarrete ônus para a CONTRATANTE.
6.6. Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, a
quaisquer solicitações de serviços ou reparos.
6.7. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços
e prestar os esclarecimentos necessários.
6.9. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE, bem
como veicular logomarca da CONTRATANTE em seu site na área de parceiros.
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6.10. Manter, durante o período de vigência do Contrato, um preposto aceito pela
CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA, sempre que for necessário.
6.11. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas
por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato.
6.12. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolva, independentemente de solicitação.
6.13. Manter, durante toda vigência do Contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Termo de Referência.
6.14 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços realizados, de
acordo com os artigos 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.15 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
6.16 - Comunicar a Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas que anteceder a data para realização dos serviços solicitados,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
6.20 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.21 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;
6.22 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
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6.23 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.
6.24 - Lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços realizados compatível com
o descrito no objeto deste Termo.
6.25 – Em caso da realização de serviços que não obtiverem o resultado esperado
deverá a contratada realizar às suas expensas no prazo de até 03 (três) dias corridos
após o recebimento da notificação expedida pela Secretaria Municipal de Educação,
os serviços necessários após constatação de que ocorreu avarias e defeitos, que não
tenham sido sanados ou tenha sido realizados em desacordo com as especificações
do Edital.
CLAUSULA SÉTIMA - DAS
MUNICIPAL (Contratante)

RESPONSABILIDADES

DA

PREFEITURA

7.1 Proporcionar todas as condições para que a empresa prestadora dos serviços
possa desempenhá-los dentro das normas contratuais.
7.2 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente
designado pela Administração, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer
quaisquer serviços que não estejam de acordo com as condições e exigências
especificadas neste Termo Referência e seus Anexos.
7.3 Notificar por escrito a empresa prestadora dos serviços, as ocorrências de
eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua
correção.
7.4 Autorizar o acesso às dependências das Secretarias Municipais, aos empregados
da empresa destinados a prestar os serviços contratados, desde que credenciados e
devidamente identificados por crachá.
7.5 Efetuar o pagamento nos preços e nas condições pactuadas no presente
instrumento, mediante apresentação de Relatório e Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada pelo Responsável do Departamento de Informática da Prefeitura Municipal.
7.6 Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto
que não cumpra as normas da Prefeitura Municipal na execução dos serviços, que
não mereça confiança, que produza complicações para a fiscalização, que adote
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postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram
atribuídos.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo (a) titular da Secretaria de Educação ou por servidor devidamente
designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
8.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto,
aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for
necessário.
8.3 - A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
9.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas para executar os dias letivos do calendário escolar 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº
8.666/93.
10.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento do CONTRATADO, o
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
10.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o
CONTRATADO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir
provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA
VINCULAÇÃO DO CONTRATO
6

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000
Tel.: 75-3634-3977

11.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e
vincula-se ao Edital, Termo de Referencia e anexos do Pregão Eletrônico nº 004/2017,
bem como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
12.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de em até 10 (dez) dias
úteis após a entrega da fatura/ nota fiscal e planilha de execução mensal.
12.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente do CONTRATADO.
12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso exista pendência
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à
Seguridade Social, regularidade trabalhista e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) (art. 29 c/c art. 55, XIII da lei 8.666/93).
12.1.3. O descumprimento, pelo CONTRATADO, do estabelecido no Item 12.3 desta
cláusula, não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.
12.4. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo
CONTRATADO, nos termos deste contrato.
12.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.
12.5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM
= Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
13.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da
Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da
contratação:
7

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000
Tel.: 75-3634-3977

13.1.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
13.1.2 Apresentar documentação falsa;
13.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.4 Cometer fraude fiscal;
13.1.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.
13.2 A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
13.2.2 - Multa:
I - Moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a
multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor
total do contrato.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Amargosa/BA pelo prazo de até dois anos. (Acórdão 2242/2013-Plenário, TC
019.276/2013-3 de 21/08/2013.);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
13.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
13.4 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
13.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
13.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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13.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
13.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
13.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.10 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
13.10.1. - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
pela autoridade competente.
13.11 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
13.12 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
13.13 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão
previstas no Edital.
13.14 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO.
13.15. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial.
13.16. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Amargosa/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E,
para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas,
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e
pelas testemunhas abaixo.
Amargosa , 20 de novembro de 2017

MUNICIPIO DE AMARGOSA
Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito

Elenísio Oliveira Conceição
Portaria nº 175 de 05 de Abril de 2017
Chefe de Transporte Escolar
Fiscal do Contrato
TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 01.488.787/0001-45
Jailton Vieira Nascimento – Contratado

TESTEMUNHAS:
1........................................CPF:.............................RG:..............................
2........................................CPF:..............................RG:.............................
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