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CONTRATO 019/2020 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES E A EMPRESA 
CARLITO TOSTA DAS NEVES   
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, pessoa jurídica de direito público 

interno, estabelecida na Av. Evandi Américo Comarela, nº 385, 4º andar, Bairro Esplanada, Venda Nova 

do Imigrante - ES, inscrita no CNPJ sob o nº 36.028.942/0001-25, neste ato representada pelo, seu 

Presidente, Vereador FRANCISCO CARLOS FOLETTO, brasileiro, casado, Farmacêutico Bioquímico, 

portador do CPF 805.192.377-49 e RG/CI 529020-ES, residente e domiciliado na Rua do Girassol, nº 70, 

Bairro Providência, Venda Nova do Imigrante –ES, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa  CARLITO TOSTA DAS NEVES, CNPJ: 

24.724.602/0001-50, com sede na Av. Pedro Minete, 167, São Pedro, Venda Nova do 

Imigrante/ES, representada pelo Sr. Carlito Tosta das Neves, brasileiro, casado, 

portador do CPF nº 089.512.787-35, RG nº 2041517 – ES,  residente e domiciliado à 

AV.  Domingos Perin, nº 154  apatº 401, Bairro: Centro, nesta cidade , aqui denominada 

simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, oriundo do Processo Administrativo nº 000020/2020 e de 

Tomada de Preços – Dispensa  nº 000006/2020  com fundamento na Lei 8.666/93, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõe o 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 000020/2020, contratação de empresa para lavagem de veículo, 

pertencente à Câmara de Venda Nova do Imigrante para o ano de 2020.  

 

CONTRATADA: CARLITO TOSTA DAS NEVES 

CNPJ sob o nº 24.724.602/0001-50 

VALOR: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) 

 

1.1 - Constitui objeto da presente contratação da lavagem completa do veículo Corolla, 

caracterizada pela limpeza com água e shampoo apropriados, de toda a parte externa 

e interna do veículo ( exceto por baixo do motor) ; limpeza dos pneus e tapetes com o 

uso de escova apropriada, sabão e água; limpeza de toda parte interna, inclusive 

limpeza dos vidros e contorno das portas, com pano umedecido com água e aplicação 
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de produto à base de silicone; uso de aspirador de pó nos carpetes, tecidos e porta 

malas; e aplicação de produto à de base silicone nos pneus. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - Os recursos para atender as despesas constantes do presente contrato serão 

provenientes da seguinte dotação:  

001001.01031.00012.001 - Manutenção das atividades do Legislativo Municipal  

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 – O valor unitário da prestação de serviço, lavagem do Corola placa MSN-9416, 

será de R$ 40,00 (quarenta reais), por lavagem realizada, totalizando um montante de 

R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).  

  

3.2 - O pagamento do serviço será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente 

à prestação do serviço, após o recebimento e ateste da Nota Fiscal/Fatura.  

 
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1 – A vigência do presente contrato terá início no dia da sua assinatura e término no 

dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57 da Lei 

nº8.666/93 e suas alterações, a exclusivo critério do Presidente da Câmara. 

4.2 – O serviço deverá ser prestado em dias e horários a serem estabelecidos pela 

Administração (segunda à sexta-feira);  

4.3 – É vedado qualquer acréscimo ao pagamento referido nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

5.1 - Integram este contrato, como se aqui estivessem transcritos, todos os documentos 

e instruções que compõem a Tomada de Preços nº00006/2020, completando o presente 

contrato para todos os fins de direito, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

6.1.1 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas decorrentes da 
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execução do contrato e, ainda, por todos os danos que causar a seus funcionários ou a 

terceiros em virtude de execução do presente instrumento; 

6.1.2 - Manter durante toda a execução do contrato as condições de qualificação que 

sejam de sua competência apresentadas no processo de contratação, em especial no 

tocante ao INSS e FGTS; 

6.1.3 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais nos termos do art. 70 da 

Lei 8666/93; 

6.1.4 - Se, no decorrer da execução do contrato, surgirem eventos ou características 

relevantes que possam vir a afetar o objeto do presente, deverá a CONTRATADA 

comunicar expressamente ao CONTRATANTE acerca do ocorrido, respondendo 

integralmente por sua omissão; 

6.1.6 - Responsabilizar-se integralmente pelo serviço contratado e não subcontratar 

quaisquer das obrigações que está obrigada, sem anuência da CONTRATANTE; 

6.1.7 – Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no instrumento convocatório da licitação; 

6.1.8 - Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no 

Termo de Referência; 

6.1.9 - Ficará sob a responsabilidade da contratada a execução dos serviços, bem como 

a mão de obra; 

6.1.10  São obrigações do CONTRATANTE: 

6.2.11 - Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto 

do Contrato. 

6.2.12 - Emitir ordem de serviço ou de fornecimento com todas as informações 

necessárias para a perfeita prestação de serviço, por intermédio do representante 

designado pela Câmara; 

6.2.13 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado desde que sejam 

observadas as condições contratuais; 

6.2.14 Notificar a CONTRATADA, por escrito, na ocorrência de eventuais imperfeições 

ou falhas no curso da execução do serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.2.15 - Exercer a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

por servidores especialmente designados. 

CLÁUSULA SETIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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7.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

fornecimento e prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes nos 

artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93. 

7.2 - Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do objeto, no caso 

de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou 

omissões que impliquem em descumprimento do ajuste, estará a empresa sujeita às 

seguintes penalidades: 

7.2.1 - Advertência; 

7.2.2 - Multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor Contratado; 

7.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal 

de Venda Nova do Imigrante-ES pelo prazo de 02 (dois) anos; 

7.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a administração pública 

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

perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que o 

contratado ressarcir a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES pelos 

prejuízos resultantes e após decorridos o prazo de sanção. 

7.3 - A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificação à 

CONTRATADA, descrevendo os fatos e indicando a penalidade que será aplicada, 

abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para prévia defesa. 

7.4 - As multas, a critério do CONTRATANTE, poderão ser cobradas cumulativamente 

em uma ou mais das seguintes formas: 

7.4.1 - Recolhidas aos cofres do Município de Venda Nova do Imigrante - ES, no prazo 

de 3 (três) dias úteis da data de sua aplicação, mediante guia de recolhimento oficial 

que será encaminhada à CONTRATADA; 

7.4.2 - Descontadas do pagamento devido à CONTRATADA; 

7.4.3 - Cobradas judicialmente. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1 - O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93; 

8.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 

administração, independentemente de interpelação ou notificação judicial, bastando 

para isso uma comunicação por escrito, 15 (quinze) dias antes, nos casos previstos no 

artigo 78, da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA- PUBLICAÇÃO  

9.1 – O presente contrato será publicado no quadro de avisos (mural) localizado no átrio 

da sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme § único do 

art. 55 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1 - A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, 

pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer 

ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer 

seja por erro ou omissão. 

10.2 - A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados 

necessários, de modo a evitar eventuais danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos 

ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

10.3 - Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o contrato 

ser considerado rescindido unilateralmente, é defeso à CONTRATADA: 

10.3.1 - A execução do serviço por meio de associação ou de subcontratação; 

10.3.2 - A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES reserva-se o direito de 

aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento), de acordo com o § 1º, do Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, servindo, como 

base de cálculo os preços unitários da proposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FISCALIZAÇÃO 

11.1 – Fiscalização será de  competência e responsabilidade   exclusiva da Servidora 

Christiane Giori Fiorio, a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do contrato, 

e demais requisitos, bem como, autorizar o (s) pagamento (s), solucionar problemas 

executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para o 

fiel atendimento dos serviços prestados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO 

12.1 - Fica eleito o foro da cidade de Venda Nova do Imigrante-ES para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 

administrativos, bem como renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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12.2 - E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, após 

lido e achado conforme. 

 

 

 
 

 Venda Nova do Imigrante-ES, 19 de março de 2020. 

 CONTRATANTE     

______________________           
FRANCISCO CARLOS FOLETTO                                    
Presidente da Câmara Municipal   
 

CONTRATADO 

___________________________ 
CARLITO TOSTA DAS NEVES 
CNPJ: 24.724.602/0001-50 
 
Testemunhas: 

 1: _________________________  

CPF: 

2: _________________________ 

CPF: 

 

 

Visto Advogada: 

________________________________ 
Dra. Larissa Freitas Ladeia Calimam 

Procuradora Geral da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES 
 


