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PREGÃO PRESENCIAL N°04212017 

TERMO DE CONTRATO N° 214/2017 

TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
214/2017, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE MALHADA — BAHIA E A 
EMPRESA FL AMÉRICO TRANSPORTES E 
LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALHADA, BANIA, entidade de Direito Público Interno, com 

sede ã Praça Santa Cruz, S/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no 

CNPJ sob n.° 14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR 
LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua Daniel Farias, 

S/N, Centro, nesta cidade de Malhada, portador da cédula de identidade n.°  03909160, SSP-

BA, CPF/MF N°269951.665-15; 

CONTRATADA: FL AMÉRICO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Santos Dumont, 20  Andar, N° 428, Bairro 

Vomitamel, Guanambi, Bahia, CEP 46.430-000, inscrita no CNPJ/MF sob N°. 

09.554.285/0001.87, representada neste ato pelo seu titular o Sr. FLÁVIO AMÉRICO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade n°419881913 SSP/BA, CPF N.° 

913.651.805-06, residente e domiciliado a Rua Treze de Maio, 307, casa, Centro, Guanambi, 

Bahia, CEP 446.430-000. 

Considerando a permissão legal presente na Lei Federal 8.666/93, bem como o 

comprometimento aos principias norteadores da Administração Pública; 

Considerando, ainda, que o contrato ora aditado é oriundo de Processo Administrativo, n° 

116/2017, fundamentado na Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° lei 8.666/93, fica 

consignado o que se segue; 

Considerando a necessidade de ampliação no prazo do contrato n.° 214/2017, ora aditado, 

visando atender a uma demanda imprevista, inadiável e que atenda ao interesse público; 
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Considerando, que a CONTRATADA cumpriu com suas obrigações constantes no Contrato n° 

214/2017, não constando nada que desabone sua conduta; 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

  

  

~MI 

   

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado 

em 31 de Julho de 2017, nos termos previstos do Contrato original de n°214/2017. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO 

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado pelo prazo de mais 12 (doze) meses, ou seja, até 

01-08-2019 (primeiro de agosto de dois mil e dezenove), contados a partir de 31-07-2018 (trinta 

e um de julho de dois mil e dezoito), firmado entre as partes acima qualificadas, na forma do art. 

57, da lei 8.666193. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO 

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ã prorrogação do contrato, ê 

de R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), conforme descrito no ANEXO 

I, a serem pagos, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 

setor competente. 

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes do presente termo serão efetuadas a conta dos seguintes recursos 

financeiros: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
205- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; 

207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

ATIVIDADE/ PROJETO 

2.026- GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; 

2.027- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA; 

2.039 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE; 

ELEMENTO DESPESA 33.90.39.00 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

CLÁUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL 5•9 	 •  
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O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57 Inciso II, da Lei n.°  

8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas, permanecendo inalteradas, as demais clausulas e condições estabelecidas 

na respectiva contratação, que ora se adita. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DO FORO 

Fica eleito o Foro de Carinhanha, Estado da Bahia, que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste instrumento, renunciando as partes a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo 

lavrado em 02 (duas) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo, 

e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais. 

Malhada — Bahia, 11 de Julho de 2018. 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

PIPREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 

FLÁV A ÉRICO FERNANDES DE OLIVEIRA 

RG. n° 419881913 SSP/BA, CPF N.°913.651.805-06 

P/ EL AMÉRICO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 

CNPJ/MF sob N°. 09.554.285/0001.87 

CONTRATADA 
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ANEXO I 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
TIPO DE 
VEICULO 

QUANT. VALOR UNT. 

VEICULO 
V. UNE (R$) 

(MENSAL) (R$) 
V. TOTAL (R$) 

(12 MESES) 
VEÍCULOS DE CARGA, TIPO 
PICK-UP, CAPACIDADE ATÉ 
1.000 KG. (CAMINHONETE) 
CABINE 	SIMPLES, 
CAPACIDADE 2 PESSOAS VEICULO 

01 MOTOR MINIMO 1.4. EM 

PERFEITAS CONDIÇÕES DE 
TIPO CARGA, 
TIPO PICK-UP 02 3.450,00 6.900,00 82.800,00 

USO, INCLUINDO TODOS 
05 	DISPOSITIVOS 	DE 
SEGURANÇA 	EXIGIDOS 
PELO CONTRAN. 

VALOR POR EXTENSO: R$ 82.800,00 (OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 

TIPO DE 
VEICULO 

QUANT. VALOR UNT. 

VEICULO 
V. UNT. (R$) 

(MENSAL) (R$) 
V. TOTAL (R$) 

(12 MESES) 

01 

VEÍCULO 	TIPO 	VAN 	07 
ASSENTOS 	COM 
CONFIGURAÇÃO 	2+3+2, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA. AR-
CONDICIONADO. ANO DE 
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 
2015, 	MOTOR 	MINIMO 

COMBUSTÍVEL 
GASOLINA OU FLEX. EM 
PERFEITAS CONDIÇÕES DE 
U50, INCLUINDO TODOS 
OS 	DISPOSITIVOS 	DE 
SEGURANÇA 	EXIGIDOS 
PELO CONTRAN. 

VEICULO 

TIPO CARGA 
' 

TIPO VAN 
01 4.500,00 4.500,00 54.000,00 

VALOR POR EXTENSO: R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS). 

VALOR GLOBAL DOS LOTES (MENSAL) R$: 11.400,00 (ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

VALOR GLOBAL DOS LOTES (ANUAL) R$: 136.800,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E 
OITOCENTOS REAIS) 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EL AMERICO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 
CNPJ: 09.554.285/0001-87 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vlerem a ser apuradas, é certificado que 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFS) com 
exgibilidade suspensa nos termos do art 151 da Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2, não constam ,nscrições em Divida Ativa da União (DAI)) na Procuranona-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFINj 

• 

Conforme disposto nos agis 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmbs efeitos da Ganida.° 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os &Oda e fundos públicos da administração direta a ele vinculados Refere-se â situação do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo unido do art. lida Lei n‘ 8,212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://db.gov.br,  ou crittpllwww.pgrn,gov.br> 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFS/PGFN rf‘ 1.751 oe 2'10:2014. 
Emitida as 16.07-55 do dia 28/05/2018 <hora e data de Brasllax. 
Valida até 24111/2018. 
Código de controle da certidão. F52A.B3EFADD8.5EAT 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 01:06/2018 09:04 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arta. 113 e 114 da Lei 3.956 de lide dezembro de 1981. Código 
Tributário do Estado da Babei) 

Certidão NP 20181291270 

RAMO socuu 

APIERICO TRANSPORTES E LOCICOES LTDA 

OISCÇÃO MAMA& 

105.560.553 

CNPJ 

09354.285/000147 

Faca certificado que constam, ate a presente data, as seg intes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretena, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa. 

Proresbool Admites( adoto) Pisoteio: IPS 4  

700004 o94W18-4 - buctultAG PAGI  

Esta certidão engloba as débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte. inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado. ressaWado o direito da Fazenda Publica do Estado da 

Sabia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 01/06/2018, conforme Portaria ri° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
PAZENDARIAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO httogiverimuietaz.ba.gov.br  

Valida tom a apresenue7ao eaNunta ao cartao o:Ninal øa tnacrigão no CPF ou na CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Miniatetio da Fazenda. 



ESTADO DA BAHIA 
	 03/07/2010 09:57:37 - Nota Fiscal Eletronica 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46430-000 Guanambi - BA 
CNPJ: 13962640000196 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

NOME! RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
MUNICIPIO / UF: 

09554285000187 
26943615001 
FL AMERICO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 
AVENIDA SANTOS DUMONT, 428. VOMITA MEL 
Guanambi / BA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) 
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Divida Ativa do Município junto à Procuradoria 
Geral do Município. 

DATA EMISSÃO: 03/07/2018 
VÁLIDO ATÉ: 	02/08/2018 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LK1MJAX0A 

E-mall:fiscalguanambl@hotmall.com  Sito: Mtp://www.guanambl.ba.gov.br  Telefone: (77) 34524318 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesso: htereguanambl.ba.link3.com.bri3390113-grp/ServIcos.html  para verificação. 

InkaTecnologia una 
	./ 



IMPRUAIR VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA 'FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	09554285/0001-87 
Razão Social: AMERICO FERNANDES TE L DE VEIC LEDA ME 
Nome Fantasia:n. AMERICO TRANSPORTES 
Endereço: 	R TREZE DE MAIO 307 / CENTRO / GUANAMBI / BA / 46430-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/06/2018 a 17/07/2018 

Certificação Número: 2018061817583105346920 

Informação obtida em 29/06/2018, às 10:12:53. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EL AMERICO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 09.554.285,10001-81 
Certidão n°: 146594951/201E 
Expedição: 22/C3/2e18, às 10:120:14 
Validade: 17'29/2219 - 18e Ioe= e 	erra) dias, :int:eine da date 
de sua expeo:çào. 

Certifica-se ve PL AMERICO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E 
.FILIAIS), inscrito (a) no =2 szir c ri°  09.554.28S/0001-87, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de DErec-icres TI- Ara-chis:tes. 
Certidão emitida cen. 	 =L2-A i&Ecinselidaeáe das :eis d.: 
Trabalho, acresteri.,li 	 T 	de 7 de :olho de 2Ü1, e 
na ResoluçAo 	 r _4- 4 xlil do Tribinai Superior ÇaD 
Trabalho, de 24 de agiste. ee 2C11. 
Os dados coT.stantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais ui Trabalho e estAo atualizados até 2 (deis) dias 
anteriores a dota da sua expedieac,. 
No caso de 	 juridica, ü itrtEdão otesta a empresa em relaçao 
a todos is .seos 	 ;Tiniia4 
A aceic.i7to desta 	 viritinzi:, de sua 
auteniil- 12.4,4,.* ni 	 :Upt.z11_ tio Tt-ilaihe na 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
De Banco Nacional de tT =are, 	i4 	constam os dados 
necessários á identifoi. o:,  pn ,:_i4 	 e juridicas 
inadimplentes peraniu 4 J_,ri ;4 ;e 	 o400to as ebrigaeees 
estabelecidas em seniLn,:ü .re.:denoiotia iransILaaa em julgado OU em 
acordes 	 -.renlnistes, inclusive no concernente aos 
recolhimenTie rre:,edenelaries, R honorários, a custas, a 
emolumento= 	 «I---ninados em lei; ou decorrentes 
de execução te 	 4:"^v,R7C3 perarte c 14:n:sten° '.üttlico do 
Trabalho ou C:ne!eác de 
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CONTRATO N2 214/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, entidade de Direito Público interno, com sede à Praça Santa Cruz, S/n, 

Centro, Malhada, Estado da Bahia. CEP 16.440414 inscrita no CNP sob n.9 14.105.217/0001-7U neste aço 

represenuda por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial á Rua 

Daniel Farias, 5/N, Centro, nesta cidade de Malhada, estado da Bahia, portador da cédula de identidade n4 03909160, 

SSP-BA, CPF/Mf N.2 269.951.665-15, no uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas 

simplesmente CONTRATANTE, do outro lado, a Empresa, FL AMÉRICO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VE(CULOS LTDA. 

pessoa Jurídica de direito privado, com sede à Avenida Santos Dumont, 29 Andar, N2 428, Bairro Vomitamel, Guanambi, 

Bahia, CEP 46.430-000, Inscrita no CNIII/MF sob N9. 09.554.285/0001.87, representada neste ato pelo seu titular o Sr. 

FLÁVIO AMÉRICO FERNANDES DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade nt 419881913 SSP/BA, CPF N. 

913.651.805-06, residente e domiciliado a Rua Treze de Maio, 307, casa, Centro, Guanambi, Bahia, CEP 4E430-000, 

adiante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, 

cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.9 116/2017, parecer do Procurador e que se regerá peio 

disposto na Lei Federal n.9. 8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a 

seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, Independente de transcrição, os documentos: seguem: 

Edital Pregão Presencial N. 042/2017 

Propaga apresentada pela CONTRATADA em 26/07/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a rontratação de pessoa juddlca para prestação do> serviços de IOCJÇJC ue 
veiculas sem motorista, para atender o municiai° de Malhada - Bailia, conforme especificado e quantificada no Anexo 

deste Edital, soba regime de empreitada por menor preço global por lote, conforme Edital do Pregão Presencial N. 
042/2017 e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA- REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço Global por Rem, conforme Planilha Orçamentária de 

Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do Pregão Presenciai N" 042/2017 e seus Anexos, que 

a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal N' 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações 
Introduzidas pela Lei Federal ti' 8.883/94. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 — A empresa vencedora dará Inicio à entrega dos materiais/serviços, objeto da presente coritratação, em ate 05 

(cinco) dias, após a assinatura do Contrato. 

3.2-0 prazo de vigência do contrato vigerá por 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, com eficácia apôs a 

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Municiai°, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e incluir o último. 

3,3 — A crilérla do CONTRATANTE e coma anuência do CONTRATADO, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos periodos, mediante termo aditivo, até o limite de GO (sessenta) meses. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-00U 
CNPJ n° . 14.105.217/0001-70 

Página 
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CLÁUSULA QUARTA- PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - O valor global total para a presente contratação de R$ 136.800,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS 

REAIS), de acordo com a proposta de preços apresentada pela Contratada, e que passa a ser parte integrante do 

presente Contrato, independentemente de transcrição, conforme especificado no ANEXO I abaixo: 

4.2 - A execução dos serviços será costeada pela Dotação Orçamentária, relativos ao exercido de 2017. 

  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

202 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO; 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO; 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; 

207 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

209- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

ATIVIDADE / PROJETO 

2.005-GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; 

2.015- MANUTENÇÃO DO FUNDES 40%; 

2.016- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE; 

2.026- GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PI:MUCOS; 

2027. -GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA; 

2.045 -GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES; 

2.037- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA; 

2.039- GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE; 

2.040- GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE; 

2.290- GESTÃO SUS; 

2046, 	-GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL; 

ELEMENTO DESPESA 
	

33.90.39.00 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 

CLÁUSULA QUINTA - FATURAMENTO 

Si. - Na nota fiscal/fatura a Contratada deverá discriminar, seus respectivos valores, além dos demais elementos 
habituais fiscais e legais; 

5.2 - Por ocasião da entrega do material este deverà estar acompanhado do competente documento fiscal citado no 
item 5.1; 

5.3 - Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução e solicitada outra 

nota fiscal/fatura, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, Prorrogado o prazo de pagamento 

proporcionalmente à sua regularização. 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTOS 

6.1 -05 pagamentos devidos á Contratada serão efetuados através de cheque, ordem bancaria ou crédito em conta 

corrente, até 20 (vinte) dias ateis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a 

execução contratual, desde que não haja pendi-nein a ser regularizada pelo contratado, tudo na forma tia entrega 

parcelada do produto e do cronograma de desembolso. 

6.2 -A Prefeitura Municipal de Malhada deduzirá quaisquer valores faturados Indevidamente; 

Praça Santa Cruz, si"., Centro, Malhada - Bahia - CEP. 4C 44i-UOC 
CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 
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6.3 — Para os casos de rejeição dos serviços, será prorrogado automaticamente o atestado de recebimento previsto no 

item 6.1 acima proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a prorrogação do 

pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Malhada. 

6.4 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — "SIMPLES" (Lei ng 9.317/96), não serão feitas as retenções de que 

tratam as citadas instruções normativas, ficando a CONTRATADA nesse caso obrigada a apresentar declaração, na 

forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF ng 480, de 15/12/2009, em duas vias, assinadas pelo seu representante 
legal. 

6.5 A consulta relativa á regularidade fiscal, exigida quando da habilitação, será feita previamente a cada pagamento, 

devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio e ficando o efetivo pagamento a ela condicionado. 

6.6 A PREFEITURA fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação. cs serviços 

fornecidos, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 

CLÁUSULA SETIMA— REAJUSTE 

7.1-0s preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, não cabendo reajuste. 

§ ÚNICO As revisões contratuais, para manutenção do equillbrio econômico-financeiro, acorrerão através de processo 

fundamentado e que comprove a alteração dos custos por melo de documentação a ser analisada pelo representante 

da Prefeitura e deve ter por base os preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue: 

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período; 

Aumento de Impostos e taxas estabelecidas por Lei; 

Acordo ou dissidio coletivo da categcrio 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

A Connatada deverá estar apta a fornecer os serviços imediatamente após a assinatura do contrato; 

Se a execução dos serviços não corresponder às especificações exigidas, este será cancelado, aplicondo-se as 
penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA NONA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são 
obrigações do CONTRATADO: 

Fornecer o objeta contratado de acordo com as especificações do edital do Pregão ri" 042/2017 e/ou norma 
exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim; 

Cumprir rigorosamente Q5 prazos estabelecidos neste Contrato e do edital da licitação, sujeitando-se às sanções 

estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais ng 8.666/93, 10.520/02 e alterações posteriores; 

Durante o período de vigência deste contrato, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital do Pregão ng 042/2017. 

Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciéria, tributária, administrativa e civil, 

decorrentes da execução do objeto deste contrato. A InadImplência da CONTRATADA com referência a estes 

encargos não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bania - CEP. 46.140-300 
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qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição para o pagamento dos 

créditos da CONTRATADA; 

e) A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza, causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo em consequência de erros, ma qual Jade dos 

produtos ofertados, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no curnan intento uu 

objeto contratado; 

I) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vidos, defeitos ou Incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

Possuir sempre à disposição do município o objeto deste contrato, salvo casos fortuitos ou de força maior: 

Responsabilizar-se Integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato; 

Carnuriar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

jj Entregar o objeto solicitado pela Prefeitura :ia sede do município ou em outro local a ser previamente acordado; 

k) Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigaçõesjá previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a: 

Pagar as despesas inerentes à prestação do serviço no valor, condições e situações estipuladas neste contrata; 

Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento; 

Publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme estipula § único do art. 61 da 

Lei n. 2  8666/93. 

Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as 

penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 

Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato. 

Caberá ao CONTRATANTE arcar com as despesas de manutenção e combustIvel dos veículos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — PENALIDADES 

11.1 — O não cumprimento dos prazos de entrega/reposição constantes no presente instrumento e ainda a prática de 

qualquer transgressão das suas condições sujeitarão a Contratada às seguintes sanções: 

a —Advertência por escrito; 

b — Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso em qualquer entrega/reposição do material, aplicado ao valor 

total do contrato, para o respectivo Item, até o limite de 5% (cinco por cento) desse mesmo vator; 

c — Multa de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o valor total da Rem do contrato, para qualquer transgressão 

cometida que não seja atraso na entrega do material; 

— Rescisão unilateral do contrato pela Prefeitura Municipal de Malhada e suspendo temporária da Contratada de 

participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Malhada por prazo irão superior 

a 02 (doi% anos, no caso de ser excedido o limite de 5% (cinco por cento) estabelecido na letra b. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-00e 
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11.2 — As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da Contratada no 

respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Úteis, conforme determina o art. 87, parágrafo 22, da Lei 8.666/93. 
11.3 —As multas previstas, poderão ser descantadas das faturas a serem pagas à Contratada. 

11.4 — O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará também a Contratada às deniais sanções previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO 

12.1 —A Prefeitura Municipal de Malhada poderá rescindir o presente instrumento nas hipóteses previstas nos arts. 78 

e 79 da Lei 8.666/93 no que couber, além das previstas no respectivo edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1—A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo Pregão Presencial nr. 

042/2017, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, Inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, Inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações; 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA LEGISLAÇÃO; O presente contrato reger-se-á pelas Leis Federais 8.666/93, 

10.520/02, 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA—DA VEICULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: O presente contrato é celebrado com 
licitação pregão presencial n°042/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA ALTERAÇÃO 

16.1 — Este Contrato poderá, nus termos do art 65 da Lei n2 8.666/93, ser alterado por inem de Termos Aditivos, 

objetivando promoveras acréscimos ou supressbes que se fizerem necessários. 

16.2 — Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nos parágrafos 12  e V do art. 65 da Lei 
n°8666/93, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes. 

16.3 — No caso de necessidade de se realizar supressões no presente Contrato, a CONTRATADA deverá ser comunica:da 

formalmente pela CONTRATANTE com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 - A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pelo servidor Sr. Ahilton de Castro Lima, Matricula N2. 
216693 o qual em conjunto ou individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e execução 
do Contrato. 

L 12, Caberá ao gestor de contrato o acompanhamento do cumprimento das obrigações por parte do CONTRATADO. 
L 22. No desempenho de suas atividades é aturado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do 

presente ajuste em todos os termos e condições. 

L V. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a lel e as 
disposições do presente Contrato. 

Praça Santa Cruz, s/n, Czntro, Malhada - Bahia - CE?. -16.4., - 
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17.2 - O Contratante, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo como Contrato. 

17.3 - quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

Adjudicatária, sem ânus para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA— FORO 

18,1 —Fica eleito o foro da comarca de Carinhanha, com expressa renúncia de outro qualquer por mais privilegiado que 

seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento 

de custas judiciais e honorários advocaticios que forem arbitrados. 

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Instrumento, aplicando-se a este contrato -os dispositivos da 
legislação vigente. 

Malhada, 31. de Julho de 2017 

VALDEMAR LACCOA SILVA FILHO 

PPREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 

FLÁVIO 	CO FERNANDES DE OLIVEIRA 

RG. 	419881913 SSP/BA, CPF N. 913.651.805-06 

P/ EL AMÉRICO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 

CNPJ/MF sub tø. 09.554.285/0001.87 

CONTRATADA 

TESTEM NHAS: 

1 	 9_

Ir F N. 	É 1W. 

altlidtkprfatia7122HR  
CPF N 
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r TIPO DE •7 

7..è: VEICULO ' 
- • ERSt: 

. EN AL):(R$)5 
:•ATOTAL (R$) 

(12 MESES) 
NNIANt 

VEÍCULOS DE CARGA, 
TIPO 	 PICK-UP, 
CAPACIDADE ATÉ 1.000 
KG. 	(CAMINHONETE) 
CABINE 	SIMPLES, 
CAPACIDADE 2 PESSOAS. 
MOTOR MINIMO 1.4. EM 
PERFEITAS CONDIÇÕES DE 
USO, INCLUINDO TODOS 
OS DISPOSITIVOS DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS 
PELO CONTRAN. 

RI 
VEICULO TIPO 
CARGA, TIPO 

PICK-UP 
02 
	

3.450,00 
	

6.900,00 82200,00 

VALOR POR EXTENSO: R$ 82.8E/0,00 (OITENTA E DOS MIL E OITOCENTOS REAIS . 

ITEM DESCRIÇÃO  
VEICULO TIPO VAN.  07 
ASSENTOS 	COM 
CONFIGURAÇÃO 2+3+2, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA. 
AR-CONDICIONADO ANO 
DE FABRICAÇÃO A PARTIR 
DE 2015, MOTOR 
MINIMO 	 IS, 
COMBUSTÍVEL GASOLINA 
OU FLEX. EM PERFEITAS 
CONDIÇÕES DE USO, 
INCLUINDO TODOS OS 
UISPOSITIVOS 	DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS 
PELO CONTRAN. 

TIPO DE 
	

QUANT. VALOR UNT. 
VEICULO 
	

VEÍCULO 

VEICULO TIPO 
CAI(GA, TIPO 
	

01 
VAN 

o 4.500,00 

VALOR POR EXTENSO: R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS). 

V. urvy. (R$) 	V. TOTAL (RS) 
(MENSAL) (R$) 	(12 bl[SUS) 

4.500,00 

  

54.00(1,UU 

a/Lx.a. ç. ' 

gwner:Errun.a. °la- 

na ittiS 
nr fln. 12.45. L_ El 

PREGÃO PRESENCIAL N% 042/2017 

CONTRATO NV 214/2017 

ANEXO 1- PROPOSTA FINANCEIRA 

LOTE 01 

LOTE 02 

VALOR GLOBAL DOS LOTES (MENSAL) R$: 11400,00 (ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

VALOR GLOBAL DOS LOTES (ANUAL) R$: 136.800,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS 

REAIS) 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bania - Cu. 46.14Q-000 
CNPJ n0. 14.105.217/0001-70 
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PREGÃO PRESENCIAL N2  042/2017 

TERMO DE CONTRATO N2  214/2017 

TERMO ADITIVO NI° 001 AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
214/2017, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE MALHADA — BANIA E A 
EMPRESA FL AMÉRICO TRANSPORTES E 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALHADA, BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com 

sede à Praça Santa Cruz, S/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no 

CNPJ sob n.° 14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR 
LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua Daniel Farias, 

S/N, Centro, nesta cidade de Malhada, portador da cédula de identidade n.° 03909160, SSP-

BA, CPF/MF N.° 269.951.665-15; 

CONTRATADA: FL AMÉRICO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LIDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede à Avenida Santos Dumont, 2° Andar, N° 428, Bairro 

VomItamel, Guanambi, Bahia, CEP 46.430-000, inscrita no CNPJ/MF sob N. 

09 554 285/0001.87, representada neste ato pelo seu titular o Sr. FLÁVIO AMÉRICO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade n° 419881913 SSP/BA. CPF N.° 

913.651.805-06, residente e domiciliado a Rua Treze de Maio, 307, casa. Centro, Guanambi. 

Bahia, CEP 446.430-000. 

Considerando a permissão legal presente na Lei Federal 8.666/93, bem como o 

comprometimento aos princípios norteadores da Administração Pliblica; 

Considerando, ainda, que o contrato ora aditado é oriundo de Processo Administrativo, n° 

116/2017, fundamentado na Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° lei 8.666/93, fica 

consignada o que se segue: 

Considerando a necessidade de ampliação no prazo do contrato n.° 214/2017, ora aditado, 

visando atender a uma demanda imprevista, Inadiável e que atenda ao interesse público; 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bafio] - Processamento e Danificação de Documentos Eletrônicos. 
Para veóficar as assinaturas vã ao soe httoslientev.podatdeassinaturastcom.ht:443  e onze o código F29E-B6AE-737A-0600. 
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Considerando, que a CONTRATADA cumpriu com suas obrigações constantes no Contrato n° 

214/2017, não constando nada que desabone sua conduta; 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado 

em 31 de Julho de 2017, nos termos previstos do Contrato original de n0  214/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO 

Peio presente termo aditivo, fica prorrogado pelo prazo de mais 12 (doze) meses, ou seja, até 

01-08-2019 (primeiro de agosto de dois mil e dezenove), contados a partir de 31-07-2018 (trinta 

e um de julho de dois mil e dezoito), firmado entre as partes acima qualificadas, na forma do art. 

57, da lei 8,865/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO 

O valer total deste termo aditivo para cobrir as despesas ralavas à prorrogação CIO Contrato, 

de R$ 136.800,00 (cento e trinta e sele mll e oitocentos reais), conforme descrito no ANEXO 

I, a serem pagos, mediante apresentação de Nota Fiscai/Fatura devidamente atestada polo 

setor competente. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes do presente termo serão efetuadas a conta dos seguintes recursos 

financeiros: 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; 

207- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

ATIVIDADE/ PROJETO 

2.026 - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLJCOS; 

2.027 -GESTÃO Doa SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA; 

2.031- GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE; 

ELEMENTO DESPESA 33.90.39.00 - OUTROS SERVICIS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

CLÁUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Sabia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao slte https:/~ponaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código F29E-B6AE-737A-C600. 
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O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57 Inciso II, da Lei n.° 

8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas, permanecendo inalteradas, as demais clausulas e condições estabelecidas 

na respectiva contratação, que ora se adita. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Carinhan ha, Estado da Bahia, que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste instrumento, renunciando as parles a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, depois de fido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo 

lavrado em 02 (duas) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo, 

e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais. 

Malhada - Sabia, 11 de Julho de 2018. 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

P/PREFETURA MUNICIPAL DE MALHADA 
CONTRATANTE 

FLÁVIO AMÉRICO FERRARDES DE OLIVEIRA 

IRG. ti° 419881913 SSP/BA, CPF N. 913.651.805-06 

P/ FL AMÉRICO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ/MF sob N. 09.554.285/0001.87 

CONTRATADA 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas va ao site httini/Namanortaideassinaturas.com.bn443 e utilize o elidia° F29E-B6AE-737A-C600. 
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