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CONTRATO N.022/2014 
 

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE 01 (UM) VEÍCULO 
PARA O COREN-BA. 

 
O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – COREN-BA, CNPJ 
156792770001-60 entidade fiscalizadora do exercício profissional 
ex vi da Lei n. 5.905⁄73, com sede na Praça Almirante Coelho Neto, 
02, Barris, Salvador-BA, CEP. 40.070-130, representado, neste ato, 
por sua Presidente Dra. Maria Luisa Castro, brasileira, enfermeira, 
portadora da carteira do COREN-BA n.14.402, CPF 16557727591, 
doravante, denominada, CONTRATANTE e a Empresa EDLANIA 
DA SILVA FERREIRA-ME, CNPJ nº 02.949.466/0001-63, situada 
Avenida Adolfo Moitinho, 395, Centro, Irece-BA, CEP.:44.900-000, 
neste ato representada na forma dos seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela (O) Sra (o). EDLANIA 
DA SILVA FERREIRA, portador do documento de Identidade 
nº.3236162  e CPF nº.488.757.755-91, aqui denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento para 
Locação de Veículo para o COREN-BA, autorizado pelo despacho 
constante do processo administrativo nº. 074/2014, que se regerá 
pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002, 
subsidiariamente pela Lei Federal 123/06 e pela Legislação 
Pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito 
privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as 
Cláusulas e condições seguintes: 

 
 

I - CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
   Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na Locação 
de 01(um) veículo para o COREN-BA, conforme especificação anexa, para atender as 
necessidades do COREN-BA. 
 
 
II – CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.2. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da 

Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
 

6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.02  – Locação de Veículos. 
 
III – CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. O valor global deste contrato é de R$3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais). 
 
§ 1º. Os pagamentos devidos à Contratada, de acordo com o cumprimento do objeto 
contratual, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
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regularizada pelo contratado. 
 
§ 2º.  Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento 
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse 
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual. 
 
§ 3º.  Na formulação da proposta de preço da contratada já estão inclusas todas as despesas 
com transportes, seguros e custos relacionados com integral cumprimento do objeto, 
especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, ficando esclarecido, que a 
Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não 
considerados nos preços ofertados. 
 
IV – CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 
 
4.1. O prazo deste instrumento será de 60(sessenta) dias, tendo seu termo inicial em 
24/10/14 e seu termo final em 24/12/2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, de acordo com a Lei 8.666/93, art. 57,II. 
 
4.2  O prazo para a execução do contrato, a ser celebrado, será imediato, a contar da data da 

assinatura, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, da Lei 8.666. 
 

4.3 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

 
V – CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 Executar todos os serviços, objeto deste Contrato, de acordo com a melhor técnica 
aplicável a trabalhos desta natureza; 

 
5.2 Obedecer integralmente às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. 

 
5.3 Possuir toda a documentação exigida legalmente, estando com todas as obrigações 

tributárias e fiscais, devendo guardá-la no porta-luvas do veículo. 
 

5.4 Responder única e exclusivamente por quaisquer danos que venha causar, decorrentes 
de atos próprios, de seus representantes, prepostos, empregados ou, ainda, de 
terceiros, ao COREN, a terceiros em razão de dolo, imprudência, imperícia ou 
negligência decorrentes da prestação de serviços.   

 
5.5 Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, por todo e qualquer acidente 

sofrido por empregados ou terceiros que porventura tenham sido subcontratados. 
 

5.6 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todas as despesas do pessoal por ele 
empregado ou contratado para a execução do objeto do contrato, tais como encargos 
de natureza trabalhista, previdenciária, fiscais e decorrentes de acidentes de trabalho. 

 
5.7 Realizar seguros com cobertura para danos materiais e pessoais ao veículo, seus 

passageiros, e ao veículo e passageiros de terceiro, tendo seus limites de indenização e 
condições definidas no demonstrativo das condições gerais do seguro, devendo 
disponibilizar tal documento no porta-luvas do veículo locado. 
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VI – CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Designar um servidor deste COREN para acompanhar o cumprimento do objeto deste 

contrato; 
6.2. Responsabiliza-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da 

adequação do produto fornecido em conformidade com o descrito no anexo I deste 
contrato; 

6.3. efetuar o pagamento ajustado; 
6.4. dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato; 
6.5. receber o objeto nos termos do artigo 73, inciso II, e artigo 76 da Lei no 8.666/93; 
6.6. providenciar ambiente adequado para armazenamento do objeto do Contrato; 
 
VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
7.1 § 1º.  O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato 

sujeitará o contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 
17.07.2002 e legislação pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo. 

 
7.2 § 2º.  A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o COREN - BA e multa de acordo 
com a gravidade da infração, a saber: 

I) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convocação; 

 
II) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

 
III) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 
não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

 
7.3 § 3º.  O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço 

realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente 
existente. 
 

7.4 § 4º.  As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 

 
VIII – CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO 
 
8.1. O acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato serão realizados por Emilene 
Antonieta dos Santos e Roberto Odebrecth servidores deste COREN - BA. 
8.2. O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da 
conformidade do objeto deste contrato com o especificado no anexo I deste Contrato. 
8.3. Após verificar que o objeto deste contrato foi executado em conformidade com o 
especificado no Anexo Único deste contrato, o Servidor Responsável atestará o recebimento 
definitivo; 
 



 

 

Praça Almirante Coelho Neto, nº 02 - Barris – CEP: 40070-130 - Salvador – Bahia 

Tel.: (71) 2104 3859/3860/3876- Fax  (71) 3329 3062 

Home Page: www.coren-ba.com.br 

E-mail: coren-ba@coren-ba.com.br 

 

IX – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
conseqüências contratuais previstas na lei nº 8.666/93. 
§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não 
cabe ao contratado direito a qualquer indenização. 
 
X – CLÁUSULA DÉCIMA  - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Os Preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato.  
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme.  
 

Salvador, 24 de outubro de 2014. 
 
 

_____________________________________ 
CONTRATANTE 

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia 
Maria Luisa de Castro Almeida 

Presidente 
 
 

___________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________________ 
NOME: 
CPF: 
 
________________________________________________ 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 
 

 
DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 
 

Locação de veiculo, 5portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas 

elétricas, com motorista, com capacidade para 05 lugares. 

Custos com combustível, Remuneração e alimentação com Motorista Manutenção e 

troca de veiculo, se necessário, com proteção de avaria por conta da contratada. 

 

 

 
 
 
 

  

  

 

 


