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CONTRATO Nº 036/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA E A EMPRESA EXPRESSO 

CAR TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA, CNPJ n° 41.582.284/0001-59, PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO REGIONAL 

DE ODONTOLOGIA DA BAHIA CRO/BA, 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, 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 EXPRESSO CAR TRANSPORTE E LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA, CNPJ sob o n° 41.582.284/0001-59situada na Rua Oiticicas nº 600, CASA-26– 

Passare, Fortaleza–CE, 60.743-790, neste ato representada pela Sra. Sue Ellen do Nascimento 

Rocha, CPF: 007.444.033-08, CNH: 04364961994 – DETRAN/CE, aqui denominado 

CONTRATADO, tendo em vista o processo de Dispensa de licitação n° 036/2022, autorizado 

pelo despacho constante no Processo Administrativo de nº 057/2022, resolvem firmar o presente 

CONTRATO, o qual reger-se-á pelas condições constantes no Termo de referência, que integra o 

presente instrumento contratual, como se literalmente estivesse transcrito, pelas cláusulas e condições 

deste termo contratual e em especial à Lei8.666/93. 
 

1) Dispensa de Licitação n° 036/2022. 
2) Processo Administrativo n° 057/2022. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte de 3 (três) veículos 

tipo porta x porta sobre cegonha, de acordo com as especificações contidas neste instrumento e seus 

anexos e termo de referência. 

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO  
 

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

Assessoria Contábil do Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 

Código de despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 – Fretes e Carretos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DEPAGAMENTO  
Pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato, o 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$6.990,00 (seis mil e novecentos e 

noventa reais). 
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§1º – O pagamento dos serviços objeto do presente Contrato será efetuado a vista, até 5 (cinco) 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 DASOBRIGAÇÕES  

 
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 – DAVIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência deste instrumento contratual será de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua 

assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES SANÇÕESADMINISTRATIVAS  

 
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 
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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 do 

funcionário designado, a saber, Danilo de Santana Santos, designado de acordo com o 
estabelecido no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

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. 
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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 e/ou no portal Transparência do CROBA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE  
 

O preço do serviço objeto deste contrato é fixo e irreajustável. 

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 - DOFORO  
 

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 20____. 

 

 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA 

CNPJ: 15.246.655/0001-11 

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO: 5172,  

CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 
 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADO: EXPRESSO CAR TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

CNPJ: 41.582.284/0001-59 

Sra. Sue Ellen do Nascimento  

CPF: 007.444.033-08 

CNH: 04364961994 – DENTRAN/CE 
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ANEXO I AO CONTRATO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente termo de referência visa à contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de transporte de veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO, ao 

Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA. 
 

Serão amparados pelo serviço, objeto deste processo, todos os veículos relacionados nesse Termo 

de Referência. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 

O presente termo de referência visa à contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de transporte de 03 (três) veículos, no trecho de Brasília – DF com destino a Salvador – 

BA, na modalidade porta x porta sobre caminhão “cegonha”. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA: 
 

Os veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO, é imprescindível para os 

fiscais desta Autarquia Federal, para que possam garantir suas atribuições jurisdicionais. 
 

Assim, mediante o presente Termo de Referência, busca iniciar o processo de contratação da 

melhor proposta para executar o serviço de transporte dos veículos, mediante dispensa de licitação 

de acordo com os termos expressos na lei 8.666/98. 
 

4. DA RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: 

 

4.1. Os veículos, passíveis de prestação dos serviços, objeto da contratação, são os que se 

discriminam abaixo: 

 

• 03 (três) Veículos Peugeot 208 Style – Marca Peugeot. 
 

 

5. DO PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS E ENDEREÇOS DE 

RECOLHIMENTO E ENTREGA: 

 

A contratada deverá entregar os veículos no prazo máximo 8 a 10 dias úteis a partir da data de 

embarque: 

 

- Local do Recolhimento dos Veículos: St. de Habitações Individuais Norte CA 7 - Lago 

Norte, Brasília - DF, 71503-507. Sede do Conselho Federal de Odontologia, CFO. 

 

Na data 06 de dezembro de 2022, dás 9:00h às 17:00h. 

 

- Local de Entrega: Rua Soldado Luiz Gonzaga Das Virgens 111, 13º andar Edf. Liz 

Corporate – Caminho das Árvores, Salvador – Ba CEP 41820-560. Sede do Conselho Regional de 

Odontologia da Bahia, CRO/BA, de Segunda a Sexta, dás 9:00h às 17:00h. 
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6. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS: 

 

6.1. O serviço de transporte compreende o translado de 03 (três) veículos, sendo todos na 

modalidade de passeio. 

 

6.2. O objeto deste Termo de Referência está restrito ao transporte de veículos automotores da 

marca especificada neste termo; 

 

6.3. É proibido à Contratada, no âmbito deste Termo de Referência, efetuar transporte 

concomitante de bens que se enquadrem nas seguintes categorias: 

 

• Armas de fogo; 

• Produtos cujo uso não seja legalmente autorizado por lei; 

• Produtos perigosos (inflamáveis, explosivos, gases, tóxicos, corrosivos ou radioativos); 

 

6.4. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, nos prazos máximos 

estabelecidos no item 5 deste Termo de Referência; 

 

6.5. O Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, por intermédio de servidor 

especialmente designado, fornecerá à CONTRATADA todas as informações essenciais, tais 

como: tipo de veículo, tamanho, marca, peso, altura, largura e demais informações pertinentes aos 

mesmos a serem transportadas, endereço de origem e destino e quaisquer outras que se fizerem 

necessárias à perfeita execução dos serviços; 

 

6.6. O transporte deverá ser efetuado no sistema direto e exclusivo (porta a porta), por 

funcionários da CONTRATADA; 

 

6.7. A CONTRATADA deverá executar o serviço no prazo de 8 a 10 dias úteis, a partir da data 

de embarque; 

 

6.8. Comunicar à CONTRATANTE por escrito, no prazo máximo de 03 dias (três dias) que 

anteceder o vencimento do prazo para a entrega dos bens, os motivos que impossibilitaram o 

cumprimento do transporte, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa por 

descumprimento; 

 

6.9. Os veículos transportados deverão ser adequadamente alocados em local seguro na origem 

e bem como no destino para não causar danos, sob pena de responsabilidade a quem deu causa; 

 

6.10. Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente ao patrimônio de propriedade 

do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, quando estes tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a execução do objeto contratado; 

 

6.11. A Contratada deverá considerar os seguintes dados para elaboração da proposta 

orçamentária: 
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a) a distância entre o local de origem e o de destino; 

b) o preço GLOBAL correspondente à faixa de distância entre origem e destino, englobando 

os 03 (três) veículos, descritos neste Termo de Referência; 
 

6.12.A rota a ser utilizada no transporte contratado será, em regra, a que contiver a menor 

distância entre a origem e o destino, considerando-se somente as vias e rodovias pavimentadas. 

Em casos excepcionais, a Contratante poderá autorizar outra rota. Para tanto, deverá apresentar, 

por escrito os motivos para a alteração; 

6.13. Segurar os veículos contra roubo, batida, avarias, conforme marca/modelo especificados 

no item 4 na modalidade Valor de Mercado (100% Tabela FIPE), do bem ou de qualquer uma das 

partes; 

 

6.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução do objeto contratado ou em conexão com ele; 

 

6.15. 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 por quaisquer responsabilidades por ações judiciais movidas por terceiros ou que 

venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Termo de Referência; 

 

6.16. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas (fretes, tributos, combustível, pedágio ou 

quaisquer outras que porventura incidam sobre o objeto deste termo), sem direito a qualquer tipo 

de ressarcimento; 

 

6.17. Indicar formalmente um preposto, visando estabelecer contatos com o representante do 

Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, durante a execução do serviço; 

 

6.18. Prestar esclarecimentos ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA sobre 

eventuais atos ou fatos desabonadores que o envolvam independentemente de solicitação; 

 

6.19. Acatar orientação do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, sujeitando-

se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas; 

 

6.20. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

deste Termo de Referência sem prévia autorização do Conselho Regional de Odontologia da 

Bahia – CRO/BA. 

 

7. VISTORIA DOS BENS: 

 

7.1. A Contratada poderá vistoriar os veículos a serem transportados para avaliar: 

a) As condições dos veículos a serem transportados, bem como se apresentam avarias 

aparentes; 

b) O quantitativo de funcionários necessários para efetuar o transporte; 

c) Os materiais necessários à proteção dos veículos a serem transportados. 
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8. TRANSPORTE DOS BENS: 

 

8.1. Previamente a saída com destino a Salvador/BA e no decorrer da viagem, a Contratada 

deverá documentar a existência de bens com eventuais avarias como: manchas, arranhões, partes 

quebradas ou amassadas, etc. para comprovação quando da entrega no destino; 

 

8.2. A Contratada deverá: 

a) registrar em impresso próprio a data e o local da saída, o nome legível e a assinatura do 

responsável pela conferência; 

b) Nome do motorista e identificação de veículo que irá conduzir; 

c) registrar observações quanto a avarias nos bens, se for o caso; 

d) solicitar a assinatura do servidor da Contratante ou seu representante, no impresso; 

e) entregar uma via para o servidor da Contratante ou seu representante. 

 

9. ENTREGA DOS BENS E SEU RECEBIMENTO: 

 

9.1. A Contratada, quando chegar ao local de destino, deverá proceder à entrega dos veículos. 

 

9.2. A Contratada deverá, ao final da entrega, emitir recibo, (em 2 vias), contendo data da 

entrega e a assinatura do servidor ou responsável pelo recebimento, que servirá como recibo de 

recebimento provisório, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, e fazer a seguinte distribuição: 

 

a) 1ª via – servidor da Contratante, responsável pelo recebimento e/ou para o fiscal. b) 2ª via – 

Contratada. 

 

 

10. SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS AVARIADOS / EXTRAVIADOS: 

 

10.1. Caso ocorram avarias ou extravios dos veículos durante o transporte, o fato deverá ser 

comunicado, no prazo de 02 dois dias úteis à fiscalização pelo servidor responsável pelo 

recebimento; 

 

10.2. Na constatação de avarias ou extravios que tenham ocorrido durante o transporte, a 

Contratada deverá proceder a substituição ou ressarcimento do bem, em 10 (dez) dias úteis, 

baseando-se nas seguintes alternativas: 

a) por outro bem idêntico e de primeiro uso; 

b) por outro bem similar e de primeiro uso, caso seja de consentimento dos órgãos 

responsáveis pela propriedade/posse dos veículos. 

 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

11.1.A Contratada deverá cumprir rigorosamente as normas da ANTT (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres), as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais órgãos 

responsáveis pelo setor de transportes terrestres; 
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11.2.A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Termo de Referência; 

 

11.3. Manter os profissionais qualificados para prestação do serviço, nos horários fixados para 

entrega, vistoria, etc, em conformidade com os ditames legais; 

 

11.4. Disponibilizar mão-de-obra especializada em transporte de veículos e responsabilizar-se 

integralmente pelo serviço contratado, arcando com os prejuízos resultantes da inexecução do 

serviço, bem assim pelo extravio ou avarias causados aos bens transportados; 

 

11.5. Comunicar de imediato à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade que venha a 

ocorrer com a execução dos serviços contratados; 

 

11.6. Prestar as informações que lhe forem solicitadas; 

 

11.7. Assumir todos os encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados, previstos em 

legislação específica e vigente, obrigando-se a saldá-los na época própria, bem como responder 

por possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao objeto deste Termo de 

Referência; 

 

11.8. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas 

seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas nas 

dependências da 

Contratante; 

 

11.9. Responsabilizar-se, pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço, 

bem como impostos, taxas, seguro, mão-de-obra, licenças, alvarás, bem como quaisquer outras 

formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Termo de 

Referência; 

 

11.10. Obter todo o tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores para a execução do transporte; 

 

11.11. A Contratada deverá responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos para a 

prestação de serviços, incluindo todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, 

obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndios, acidentes e 

sinistros, desde a entrega do veículo para orçamento até o seu recebimento final pelo setor 

competente da Contratante; 

 

11.12. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução dos 

serviços; 

 

11.13. Entregar os veículos automotores nos prazos estipulados e nos locais indicados pela 

CONTRATANTE, inclusive fora do horário normal de expediente e aos sábados, domingos e/ou 

feriados, podendo, sob sua inteira responsabilidade e com a prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE. 
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11.14. Indenizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de notificação, os danos 

causados nos bens transportados, conforme item 10 desse termo referência. 

 

11.15. Apresentar, no ato da emissão do contrato, Apólices de Seguro, referente ao Seguro 

Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário e, outros se for o caso; 

 

11.16. Informar ao fiscal, os telefones de contatos dos responsáveis pela entrega dos materiais a 

serem transportados; 

 

11.17. Fornecer aos seus empregados equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 

para a execução dos serviços. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

12.1. Emitir Contrato com todas as informações necessárias, por intermédio de um representante 

do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, especialmente designado; 

 

12.2. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas, devidamente atestadas, depois de constatado o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA; 

 

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, por um representante designado pela 

autoridade competente, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93 atualizada; 
 

12.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais imperfeições no curso 

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

 

12.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais; 

 

12.6. Designar um servidor credenciado para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste 

instrumento; 

 

12.7. Não permitir a execução de serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela 

Contratada. 

 

13. DA GESTÃO DO SERVIÇO: 

 

13.1.A Gestão Operacional da prestação do serviço, objeto deste serviço será exercida pelo 

Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, que terão poderes para: 

 

13.1.1. Transmitir à Contratada as determinações que julgarem necessárias; 

 

13.1.2. Recusar a prestação do serviço realizado em desacordo com este instrumento. 

 

13.1.3. Notificar a Contratada pela inexecução parcial ou total do presente serviço. 

Yopen – SID 184E2C41f77-1A5a2B52f77-1C6CecbCb77-1Fe7341d377-22F2705DF77

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



 
 

 

 

Rua Saldado Luiz Gonzaga das Virgens, n.º 111 – Caminho das Árvores, Edf. Liz Corporate – 13° andar, Salvador - BA, Cep: 41820-560. Tel.: (071) 3114-2525 – 

compras@croba.org.br – www.croba.org.br 

 

Pág. 11/13 

 

 

 

 

13.2.A Gestão Contratual será exercida pela Gestor de Contrato, que terá poderes para: 

 

13.2.1. Abrir processo administrativo punitivo, com vistas a aplicação das penalidades previstas 

em lei; 

 

14. DO FATURAMENTO: 

 

O serviço será pago mediante a apresentação de Nota Fiscal, após a entrega dos veículos, objeto 

do serviço, no destino final. 

 

15. FISCALIZAÇÃO: 

 

15.1. A Contratada deverá indicar preposto aceito pela Contratante, para representá-la na 

execução do serviço; 

 

15.2. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada em 

todos os seus termos, por servidor devidamente designado pela autoridade competente que 

definirá um fiscal do contrato, verificando todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando-se o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

15.3. A Contratada deverá observar que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da 

Contratante, não a eximirá de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações 

pactuadas entre as partes; 

 

15.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

 

 

ANEXO II AO CONTRATO 

 

 

 
 

 
 

 

Responsável na origem 

Cidade de Origem Brasília-DF 

Nome/Razão Social Rodrigo Gomes Couto 

CPF/CNPJ 006809.671-25 

RG/IE 70840–OAB/DF 

Modalidade: PORTA X PORTA 
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Telefone (61)9182-6525 

Endereço St. de Habitações Individuais Norte CA7-Lago Norte. 

CEP 71503-507 

Datada Coleta/Entrada 06/12/2022 Período: 9:00h às17:00h 

 

Dados do Veículo VEICULO 1 

Ano 2022/2023 Modelo I/PEUGEOT208ACTIVEAT1 

Cor PRATA Placa SGO8D53 

Tabela Fipe R$74.794,00 Chassi 8ADUWNFX2PG526236 

 

Dados do Veículo VEICULO 2 

Ano 2022/2023 Modelo I/PEUGEOT208ACTIVEAT1 

Cor PRATA Placa SGO7I88 

Tabela Fipe R$74.794,00 Chassi 8ADUWNFX2PG526208 

 

Dados do Veículo VEICULO 3 

Ano 2022/2023 Modelo I/PEUGEOT208ACTIVEAT1 

Cor PRATA Placa SGO7I97 

Tabela Fipe R$74.794,00 Chassi 8ADUWNFX2PG526207 

 
Responsável no Destino 

Cidade de Destino Salvador– BA 

Nome/ Razão Social Danilo de Santana Santos 

CPF/CNPJ 062.985.475-09 

RG/IE 1443454630–SSP/BA 

Telefone (71)99288 -6427 / (71) 3114-2527 

Endereço Rua Soldado Luiz Gonzaga DasVirgens111,13º andar Edf.Liz Corporate– 

Caminho das Árvores, Salvador – Ba. 

CEP 41820-560 

Responsável pela contratação Origem☐ Destino☒ Outro☐ 

Nome/ Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA/CRO/BA 

CPF/CNPJ 15.246.655/0001-11 

RG/IE  
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________________________________________________ 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA 

CNPJ: 15.246.655/0001-11  

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO: 5172,  

CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 

 

 

_______________________________________________ 

CONTRATADO: EXPRESSO CAR TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

CNPJ: 41.582.284/0001-59 

Sra. Sue Ellen do Nascimento  

CPF: 007.444.033-08 

CNH: 04364961994 – DENTRAN/CE 

Telefone (71)3114 -2527 / 2525 

E-mail compras@croba.org.br 

Endereço Rua Soldado Luiz Gonzaga DasVirgens111,13º andar Edf. Liz 

Corporate– Caminho das Árvores, Salvador – Ba. 

CEP 41.820-560 
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