
 

CONTRATO N° 008/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL 

DE ODONTOLOGIA DA BAHIA E A EMPRESA LK 

ALUGUEL DE CARROS EIRELI, CNPJ/MF 

23.553.384/0001-75 PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, TIPO PASSEIO, INCLUINDO 

MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E 

SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO, 

SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA – CRO/BA EM TODO O ESTADO DA 

BAHIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 
 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, situado na 

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens nº111, Edf. Liz Corporate, 13ºandar – Caminho das 

Árvores, Salvador - BA, 41.820-560. Telefone: (71) 3114-2527, inscrito no CNPJ sob o n.º 

15.246.655/0001-11, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 

Presidente Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga, cirurgião dentista CRO 5172, CPF: 003.028.768-55, RG: 

8633122 – SSP-BA, aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado, a empresa LK ALUGUEL 

DE CARROS EIRELI, CNPJ/MF 23.553.384/0001-75, situado na Avenida Luiz Viana Filho 6462 
Torre East – Sala 1108 – Edf. Wall Street – Paralela, CEP: 41.680-400, Salvador /BA, neste ato 

representada pelo Procurador Administrador Sr. Geraldo Araújo Oliveira Júnior, RG: 10051177-76 – 

SSP-BA e CPF: 020.727.785-06, aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista o Pregão 
Eletrônico de nº 001/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 

061/2021, resolvem firmar o presente CONTRATO, o qual reger-se-á pelas condições constantes no 

Edital e Termo de referência, dispostos no Pregão Eletrônico de nº 001/2022, os quais integram o 
presente instrumento contratual, como se literalmente estivessem transcritos, pelas cláusulas e condições 

deste termo contratual e em especial o Decreto 10.024/ 2019 e a Lei 8.666/93. 

 
1) Pregão Eletrônico n.º 001/2022. 

2) Proposta apresentada pela CONTRATADA em 18/02/2022. 

3) Processo Administrativo n° 061/2021 
 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos 

automotores, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, 

inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL 

DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

 CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO  

 

As aquisições correrão por conta dos recursos da Dotação orçamentária, atestada pela Assessoria 

Contábil do Conselho Regional de Odontologia da Bahia: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de 

Veículos. 
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 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

Pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato, o 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 4.040,82 (quatro 

mil e quarenta reais e oitenta e dois centavos), cujo o valor estimado para o período de 12 

(doze) meses é de R$ 48.489,84 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos. 

 

§1º – O pagamento dos serviços objeto do presente Contrato será efetuado a vista, até 10 (dez) 

dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que ficará sujeito a 

conferência. 

 

§2º – Caso haja discordância quanto ao valor consignado no boleto por parte do 

CONTRATANTE, este deverá comunicar, por escrito, à CONTRATADA, ficando suspenso o 

prazo para o respectivo pagamento, até que seja resolvida a controvérsia. 

 
§3º - Ficará garantido ao contratante proceder com as devidas compensações financeiras e 

penalizações por eventuais atrasos dos serviços prestados, bem como proceder com as 

compensações financeiras em caso de eventuais antecipações de pagamento, conforme lhe 

faculta o Art. 40, XIV, letra “d”, da Lei 8.666/93. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES  

 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem 

como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 

tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas 

incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 

nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela 

autoridade superior. 

 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações 

na execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando 

comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou 

por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
 

 CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

 

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o serviço deste contrato nas condições 

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma, no prazo e nas condições 

estabelecidas no Termo de referência. 
 

 CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

 

O prazo de vigência deste instrumento contratual será de 12 (doze) meses a partir da data de sua 

assinatura. 
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 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes deste CONTRATO, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, de acordo com a Lei 

8666/1993: 

a) advertência; 

b) multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste CONTRATO, por dia 

de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega do objeto; 

c) multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão causada por 

ação ou omissão injustificada da CONTRATADA; e 

d) multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso 

injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material rejeitado, após esgotado 

o prazo fixado para substituição, correção ou reparação. 

§ 1º Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação, impedida de contratar com a 

União por prazo não superior a cinco anos. 

 

a) será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem 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 o contratado ressarcir a 

União pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto do CONTRATO; 

c) não mantiver a proposta; 

d) falhar ou fraudar na execução do CONTRATO; 

e) comportar-se de modo inidôneo; 

f) fizer declaração falsa; ou 

g) cometer fraude fiscal. 

 

§ 2º As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data em que tomar 

ciência. 

 

§ 3º Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-se dele 

o valor das entregas aceitas. 

§ 4º A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da 

responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 

Administração Pública. 
 

 CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
 

Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art.78 da Lei nº 

8666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o cumprimento das obrigações 

assumidas, obedecendo as formas previstas no art.79 da Lei 8.666/93. 

 

§ 1º No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá reter os créditos decorrentes 

deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo das 

sanções da lei. 

 CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 

O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contrato serão de responsabilidade 

da Gerência Administrativa através de funcionário designado Sr. Edson Costa de Oliveira, de 

acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO  

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou 

supressão que se fizer no objeto deste. CONTRATO até vinte e cinco por cento do seu valor 

inicial. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO  

 
Este Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o 

parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE  

 
Os preços unitários dos serviços objeto deste pregão, desde que observado o interregno mínimo 

de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela 

licitante no Pregão Eletrônico nº 001/2022, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data 

de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-

se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, mantido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

Fica eleito o foro da cidade de Salvador /BA, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

provenientes do presente contrato. 

 

§ 1º E por estarem justos e combinados, assinam o presente expedido em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das Testemunhas abaixo ASSINADAS. 

 

Salvador/BA, ____de___________de 2022. 

 

 

________________________________________________ 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO 5172, CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 
 
 
______________________________________________________ 

CONTRATADO: LK ALUGUEL DE CARRO EIRELI 

CNPJ: 23.553.384/0001-75 

Geraldo Araújo Oliveira Júnior  

CPF: 020.727.785-06 

RG: 10051177-76 – SSP-BA 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 

 

1.1 Registro de Preços para prestação de serviços de locação de veículos automotores, tipo passeio, 

incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, 

para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em 

todo o Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo 

de Referência. 

 

2. Justificativa 

 
2.1 Justifica-se a abertura de processo para contratação de empresa para locação de veículo em 

virtude da necessidade do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA realizar 

sua função precípua, qual seja, a fiscalização do exercício profissional. 

2.2 A contratação se mostra necessária em razão da insuficiência da frota própria do CRO-BA. 

 

3. Do Regime De Execução Dos Serviços 

 
3.1 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços objeto deste Pregão em até 30 (trinta) dias corridos, 

contados da sua assinatura do contrato.  

3.2 Os veículos disponibilizados para locação deverão atender às especificações contidas neste 

Termo de Referência, em perfeitas condições de utilização, conservação, trafegabilidade, 

funcionamento e segurança, obedecendo a todas as exigências estabelecidas pelas legislações de 

trânsito e ambiental, regulamentadas pelo DENATRAN E DETRAN-BA.  

3.3 A CONTRATADA disponibilizará os veículos conforme a marca e especificações discriminadas 

em sua proposta. A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SERÁ EM TODO O ESTADO DA 

BAHIA, com frequentes viagens intermunicipais.  

3.4 A locação dos veículos se dará mediante a disponibilização nas quantidades relacionadas no local 

indicado pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA. 

3.5 Os veículos deverão ser novos (zero quilômetro) e corresponder às especificações contidas 

neste Edital e seus anexos.  
3.6 A CONTRATADA deverá disponibilizar o veículo devidamente licenciados na Bahia. Os 

veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.  

3.7 A CONTRATADA deverá entregar o veículo com o reservatório de combustível abastecido em 

sua capacidade máxima, sendo esta a única ocasião de abastecimento pela CONTRATADA; os 

demais abastecimentos serão de responsabilidade do CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA – CRO-BA.  

3.8 Os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida pela 

CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução.  

3.9 A CONTRATADA deverá apresentar os veículos na sede do CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA – CRO-BA, no seguinte endereço: Rua Soldado Luís Gonzaga das Vírgens, 111 

Edf. Liz Corporate, 13º Andar - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-560.  

3.10 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos, 

entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção do fabricante (descrita no 

manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorrem de maneira 

aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas. 

3.11 Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante, 

obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de radiador, 
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pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível e ar, 

amortecedores dianteiros e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do veículo.  

3.12 Após cada manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA deverá efetuar a lavagem 

completa do veículo.  

3.13 A CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão preventiva, bem como 

à verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e conferência do alinhamento da direção.  

3.14 Os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos 

sulcos da banda de rodagem estiver próximo de 3 mm, sendo que a identificação deste item é feita 

pela TWI (Thread Wear Indicators). 

3.15 Os serviços poderão ser executados pela CONTRATADA em sua sede ou em empresa por ela 

determinada, em qualquer caso, no Estado da Bahia.  

3.16 Em caso de avaria mecânica, acidente de trânsito ou por quaisquer outras razões que causem a 

impossibilidade de utilização do veículo, a CONTRATADA deverá substituí-lo nos intervalos de 03 

(três) horas, dentro da Região Metropolitana de Salvador e de 08 (oito) horas, nas demais regiões do 

Estado da Bahia, contadas a partir da notificação realizada pelo CRO-BA. 

3.17 Deverá ser substituído, em até 02 (duas) horas, qualquer veículo que esteja na sede do CRO-

BA e, a juízo do fiscal do contrato, não se encontre em perfeitas condições de utilização. 

3.18 As substituições deverão ocorrer nas dependências do CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA – CRO-BA, podendo, em situações excepcionais, mediante autorização expressa 

do gestor do contrato, ocorrer nas dependências da CONTRATADA.  

3.19 Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, fica resguardado 

ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA o direito de utilizar-se de outros 

meios, sendo, neste caso, a locação considerada como não realizada, portanto, não cabendo 

faturamento e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no contrato.  

3.20 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas, JÁ EXIGÍVEIS NA FORMA 

DA LEI, decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e 

solicitar o reembolso dos valores junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – 

CRO-BA, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor.  

3.21 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos 

processos referentes aos recursos previstos pela legislação.  

3.22 A Contratada deverá informar e encaminhar, imediatamente ao recebimento, a 

Notificação de Autuação para que a Contratante possa indicar o condutor em tempo hábil, nos 

termos da legislação que rege a matéria. Da mesma forma a contratada deverá informar e 

encaminhar o Auto de Infração de Trânsito imediatamente e em tempo hábil para que a 3.1 

Administração possa dar ciência ao servidor responsável para eventual interposição de 

recurso, conforme procedimentos estabelecidos em Lei. A inobservância destes procedimentos 

sujeitará a Contratada ao pagamento da multa de trânsito sem possibilidade de ressarcimento 

pela Contratante, inclusive as multas geradas por não identificação do condutor. 

3.23 Nos casos em que o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA não for 

notificado dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelo 

pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e 

estadias, decorrentes de infrações.  

3.24 Ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA não caberá qualquer ônus 

pela rejeição de serviços ou fornecimentos considerados inadequados pelo gestor.  

3.25 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos, 

entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção do fabricante (descrita no 

manual do veículo) e corretiva àquela destinada ao reparo de defeitos que ocorrem de maneira 

aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas.  

3.26 Os veículos deverão ser limpos com aspiração interna e lavagem das partes externas, 

vidros e tapetes no mínimo 01 (uma) vez a cada 15 (quinze) dias ou sempre que for necessário. 

3.27 A limpeza será de responsabilidade da CONTRATADA, que poderá executá-la em sua 

sede ou em empresa por ela determinada, sempre em horários em que os veículos não serão 

utilizados pelo CONTRATANTE. 
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4. Das Especificações Do Objeto 

 
4.1 Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações e quantitativos abaixo: 

 
ITEM  QUANTIDADE  UNIDADE  ESPECIFICAÇÃO 

01 02 Unid. 

Locação de veículo NOVO/0 KM tipo passeio, flex, 

com capacidade para 05 passageiros, 05 (cinco) portas, 

com ar condicionado e direção hidráulica, c/ trava 

elétrica, com som, alarme antifurto, com motor de 1.6 ou 

superior, ano de fabricação no mínimo 2021 em diante, 

sem limite de quilometragem. Combustível e motorista 

por conta da CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA – CRO-BA. Todos os equipamentos 

obrigatórios exigidos por lei. Cobertura de seguro a 

danos pessoais e materiais do veículo locado, e danos 

pessoais e materiais a terceiros. COR: BRANCA. 

 

5. Do Preço 

 
5.1 O preço será o apresentado na proposta adjudicada, incluindo todas as despesas necessárias à 

prestação dos serviços, observadas as exigências deste Edital e seus Anexos. 

5.2 O preço unitário deverá ser completo abrangendo além da boa prestação dos serviços, o 

fornecimento do veículo, seguro, manutenções preventivas e corretivas, tributos, despesas indiretas, 

lucro, encargos, enfim tudo mais que possa contribuir para a composição do custo final da prestação 

dos serviços, conforme exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em 

decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas. 

5.3 Correrão por conta da Contratada, ainda, todas as despesas de seguros, ônus da franquia, 

referente a apólice de seguros, inclusive quanto a à Responsabilidade Civil a terceiros e 

Acidentes Pessoais de Passageiros, bem como de toda e qualquer exigência legal, em caso de 

sinistro, assim como as despesas com impostos, taxas, frete e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no serviço prestado, da mesma forma que as leis sociais e tributos e 

sem se limitar ao custo de aquisição do veículo; depreciação; lubrificantes; peças de reposição 

pneus (reposição e reparos); manutenção; licenciamento; seguros; juros. 
 

6. Das Obrigações Na Prestação Dos Serviços 

 
6.1 A CONTRATADA deverá, na prestação dos serviços: 

 

a) disponibilizar os veículos até 30 (trinta) dias corridos, contados da sua assinatura do contrato, 

devendo, no mesmo prazo, apresentar cópia autenticada dos documentos dos veículos, os quais 

deverão previamente ser avaliados e aceitos pelo CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA – CRO-BA, bem como apólice de seguro geral/total de cada um dos veículos. 

Em caso de troca de qualquer veículo, a CONTRATADA deverá atualizar os dados junto à 

Fiscalização da Contratante; 

b) contratar apólice de seguro de veículo contra sinistros que deverá contemplar no caso de 

APP/Morte ou Invalidez o valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por passageiro; 

c) manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos obrigatórios (ex. 

validade carga/extintor de incêndio); 

d) substituir, imediatamente o veículo de sua propriedade que não se apresente em perfeitas 

condições de utilização; 

e) substituir veículos, durante o período de contratação, com mais de 01 (um) ano de uso. 
Yopen – SID 17f9965Df75-1B99D8A4f75-1e8DE847B75-202EB8fDF75-23B2037f775

Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.app/verificar

Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 |  2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1



 

f) permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à disposição do 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA, com a finalidade de verificar as 

condições de conservação, manutenção, segurança e limpeza ou aferição de hodômetro; 

g) relacionar os veículos disponíveis para realização do objeto da presente licitação, contendo 

modelo, ano, placa e o Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam dos veículos 

alocados, atualizando esses dados em caso de substituição; 

h) assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas a 

manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras que incidam direta ou 

indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências.  

i) DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS: Substituir os veículos locados a 

cada 24 meses de contrato. 

7. Obrigações Do Contratante 

7.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE 

deverá: 

a) Exercer a fiscalização das aquisições por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

b) A Comissão ou servidor designado verificará, a etiqueta com as especificações dos produtos, 

o conteúdo das embalagens, as condições de manuseio, armazenamento e as condições e integridade 

das embalagens e do material (estado de conservação, fechamento, etc.). 

c) A fiscalização não elide a responsabilidade da empresa CONTRATADA quanto à qualidade, 

quantidade e demais atributos que esta deva observar em relação ao fornecimento dos materiais 

contratados. 

d) Comunicar à empresa CONTRATADA, por escrito ou outro meio eficaz de comunicação, as 

deficiências, porventura verificadas no fornecimento dos itens, para imediata correção, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, apuradas no devido processo administrativo. 

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

f) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados. 

 

8. Do Procedimento Para Pagamento 

 
8.1 Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança, 

BOLETO BANCÁRIO, ou número da agência e o número da Conta-corrente no BANCO DO 

BRASIL, em que o crédito deverá ser efetuado. 

 

a) A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a 

comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

b) Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 

c) Certidão de regularidade com o FGTS; 

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

g) Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital 

e neste Termo de Referência ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a 

CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso 

no pagamento. 

h) Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias 

contados do seu recebimento pelo gestor do contrato que deverá encaminhá-lo para pagamento. 

i) O pagamento será efetuado após a certificação da Nota fiscal em até 10 (dez) dias úteis. 
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9. Das Penalidades 

 
9.1 Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as 

penalidades conforme a seguir: 

 

a) Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, 

caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

b) O CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto 

contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, 

ante a inacumulabilidade da cobrança. 

c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da contratação; 

d) Entende-se configurada a recusa as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar 

situação regular conforme exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato. 

e) Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, 

neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula 

dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda 

a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

g) Multa por Rescisão 

h) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da contratação. 

i) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista 

para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior 

valor. 

j) As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, 

quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
10.1 As aquisições correrão por conta dos recursos da Dotação orçamentária, sob o código da 

despesa de: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos. 

 
11. OREÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA 

 

11.1 O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários é de: 
 

Item  Quant. Unidade  Especificação Valor 

Unitário 

Valor Mensal Valor Total (12 

Meses) 

01 02 UND 

Locação de veículo 

NOVO/0 KM tipo passeio, 

flex, com capacidade para 

05 passageiros, 05 (cinco) 
portas, com ar condicionado 

e direção hidráulica, c/ trava 

elétrica, com som, alarme 
antifurto, com motor de 1.6 

ou superior, ano de 

fabricação no mínimo 2021 
em diante, sem limite de 

quilometragem. 

Combustível e motorista por 

conta da CONSELHO 

R$ 2.020,41 

 

R$ 4.040,82 R$ 48.489,84 
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REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA – CRO-

BA. Todos os equipamentos 

obrigatórios exigidos por 
lei. Cobertura de seguro a 

danos pessoais e materiais 

do veículo locado, e danos 

pessoais e materiais a 
terceiros. COR: BRANCA. 

 

Salvador/BA, ____de___________de 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO 5172, CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 
 
 
 
______________________________________________________ 

CONTRATADO: LK ALUGUEL DE CARRO EIRELI 

CNPJ: 23.553.384/0001-75 

Geraldo Araújo Oliveira Júnior  

CPF: 020.727.785-06 

RG: 10051177-76 – SSP-BA 
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