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CONTRATO Nº. 009/2019 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA 

MARCELO SILVA DE SOUZA 09173150738, 

NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 

CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, 

PARA O FIM EXPRESSO NAS 

CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA/ES, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.521.342/0001-76, com sede na Rua Costa Pereira, 

nº 76, Centro – Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, neste ato representado por seu Exmo. 

Presidente, Sr. SERGIO ANGELI LAGO, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob o n° 

087.157.067-02, adiante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa 

MARCELO SILVA DE SOUZA 09173150738, doravante denominada CONTRATADA, 

situada à Rua Vereador Sebastião José Siller, Galpão, Centro, Santa Leopoldina/ES, CNPJ/MF 

nº. 13.550.915/0001-12, neste ato representado por MARCELO SILVA DE SOUZA, inscrito 

no CPF sob o número 091.731.507-38, celebram o presente contrato de Prestação de Serviços, 

com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a reger-se de acordo com as 

cláusulas adiante avençadas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de lavagem dos veículos 

oficiais pertencentes à frota da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, conforme abaixo 

especificado:  
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ITEM DESCRIÇÃO VEÍCULOS 

QUANT. 

MENSAL 

ESTIMADA 

QUANT. 

ANUAL 

ESTIMADA 

01 

Lavagem completa de veículo, 

caracterizada pela limpeza, com água 

e shampoo apropriado, de toda a 

parte externa do veículo (exceto por 

baixo e motor); limpeza dos pneus e 

tapetes com o uso de escova 

apropriada, sabão e água; limpeza de 

toda a parte interna, inclusive 

limpeza dos vidros e contorno de 

portas, com pano umedecido com 

água e aplicação de produto a base 

de silicone; uso de aspirador de pó 

nos carpetes, tecidos e porta malas; e 

aplicação de produto a base de 

silicone nos pneus. 

TOYOTA 

ETIOS 

PPE 4176 

06 

LAVAGENS 

72 

LAVAGENS 

TOYOTA 

ETIOS 

PPE 4177 

06 

LAVAGENS 

72 

LAVAGENS 

 

1.2. Estimativa anual de lavagens: 72 (setenta e duas) lavagens para cada veículo da Câmara, 

totalizando 144 (cento e quarenta e quatro) lavagens. 

 

1.3. Todos os produtos utilizados na lavagem/limpeza dos veículos devem ser próprios para tal 

fim.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 

2.1. As lavagens nos veículos somente serão efetuadas mediante requisições assinadas por 

servidores designados pela Contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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3.1. A Contratante se obriga a:  

 

3.1.1. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo 

estabelecidos nas Cláusulas Quinta e Sétima deste Contrato;  

 

3.1.2. Promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de 

Transporte ou o seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o 

artigo 67 da Lei n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

4.1.A Contratada ficará obrigada a:  

 

4.1.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com todas as condições 

estabelecidas neste procedimento;  

 

4.1.2. Lavar os veículos somente mediante requisições assinadas por servidores designados pela 

Contratante;  

 

4.1.3. Executar os serviços de lavagem até às 16h do dia da solicitação e entrega do serviço; 

 

4.1.4.  Não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 

 

4.1.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste procedimento;  

 

4.1.6. Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela 

Administração, pelos prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos oficiais 

pertencentes à frota da Câmara Municipal ou de terceiros, originados direta ou 

indiretamente da execução deste Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus 
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empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover diretamente o 

ressarcimento dos danos eventualmente causados, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da comprovação de sua responsabilidade; não o cumprindo, legitimará o 

desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça jus;  

 

4.1.7. Obedecer estritamente à legislação trabalhista e previdenciária.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO DOS SERVIÇOS  

 

5.1. A Contratante pagará à Contratada, pelo serviço de lavagem dos veículos, os preços 

unitários abaixo discriminados:  

 

5.1.1. Lavagem geral. 

 

a) Veículo de passeio: R$ 27,00 (vinte e sete reais) por lavagem.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR ESTIMADO  

 

6.1. O valor estimado anual deste Contrato é de R$ 3.888,00 (três mil e oitocentos e oitenta 

e oito reais).  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO  

 

7.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário ou cheque 

nominal a empresa, após a execução dos serviços e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a 

qual será conferida e atestada pelo setor competente da Contratante.  

 

7.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após a 

atestação definitiva do documento fiscal, pelo setor competente, desde que não haja fator 

impeditivo imputável à Contratada.  
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7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

8.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

            33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. A execução deste Contrato será acompanhada por servidores previamente designados 

através de ofício pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que 

deverão atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas 

estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  

 

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades 

previstas na Lei n° 8.666/93.  

 

10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n° 8.666/93, o atraso injustificado na execução 

dos serviços objeto deste Contrato sujeitará o licitante, a juízo da Contratada, à multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, por dia de 

atraso.  

 

10.3. Nos termos do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

Contrato, a Contratante poderá aplicar, à Contratada, as seguintes penalidades:  
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10.3.1. Advertência;  

 

10.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) do valor estimado deste Contrato;  

 

10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

 

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 

sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

10.4. Da aplicação das penalidades caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 

data da intimação.  

 

10.5. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 

reconsideração, apresentado ao Presidente da Câmara, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 

contar da data da intimação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

 

11.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades 

previstas neste instrumento. 

 

11.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

III. o atraso injustificado no fornecimento do objeto; 

IV. a sub-contratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 
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V. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VI. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93; 

VII. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

VIII. a dissolução da sociedade; 

IX. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

X. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XI. a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO  

 

12.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no 

artigo 65 da Lei n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

13.1. O prazo de vigência do contrato terá início em 16 de agosto de 2019 e término em 16 de 

agosto de 2020.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO  

 

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos 

os Termos Aditivos a ele referentes, na Imprensa Oficial Eletrônica da Câmara 

Municipal, no prazo previsto pela Lei n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  
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15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Leopoldina/ES, para dirimir dúvidas ou 

contestação oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justas e 

acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e 

data.  

 

Santa Leopoldina/ES, 16 de agosto de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – ES 

SERGIO ANGELI LAGO 

CONTRATANTE 

 

 

______________________________________________ 

MARCELO SILVA DE SOUZA 09173150738 

MARCELO SILVA DE SOUZA  

CONTRATADA 

 

 


