
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CoNTRATO N.o 005/20í9

PROCESSO INTERNO NO OO4/2019

coNTRATo DE pREsraçÃo DE seRy/Ços
DE LTMPEZA E H\G\EN\ZAçAO DOS
veÍcutos DA cÂmane MUNtctpAL DE
SANTA TERESA/ES .

Contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização dos veículos da Câmara
Municipalde Santa Teresa/ES, que entre sicelebram a cÂrvlane MUNlclpAL DE SANTA
TERESA/ ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNpJ sob o número
01.628.670/0001-10, situada na Rua DarlyNertyVervloet, no434,SantaTeresa/ES, neste
ato representado porseu Presidente BRUNO HENRIQUES ARAÚJO, brasileiro, casadox,
Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domicifiàOà ;;\§
Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a _N
Empresa JOSE ARMANDO POSSATI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nq §
CNPJ sob o número 13.682.66 4tooo1-20, com sede na Rua Amadio Bringhenii, ssi, úlr\§
Nova, Santa Teresa/ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado por '\
seu proprietário JOSE ARMANDO POSSATI, brasileiro, casado, residente e domiciliado \§
no Município e comarca de santa Teresa/ES, portadordo CPF/MF n.07g. 169.327-g2. As §
partes resolvem firmar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condiçÕes Sseguintes: 

\\
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 .1 - O presente instrumento contratual tem como objeto, no prazo estipulado, prestação
de SERVIÇOS DE LIMPEZA E HlclENlzAÇÃo DoS VEíCULoS oFtCiAtS on cÂvnna

,contemplandolavagemdapintura,limpezadas
rodas e da moldura de proteção interna dos paralamas, aspiração e desinfecção interna
dos veículos, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA.uuü v=ruurus, sorr a rnrerra responsaDrrrdade da CONTRATADA. 

Q§
1.2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e \
a qualtdade requeridas, devendo atender aos veículos ofíciaís da Câmara Municipal de
Santa Teresa/ ES, conforme segue:. LOGAN, PPQ S910,

. PRISMA, PPD 7593, e. PRISMA, PPE 3822.
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Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1.3 - Em se tratando da transferência de quaisquer dos veículos constante na cláusula
anterior ao Municípío de Santa Teresa/ES, obrigatoriamente, haverá a substituição por
novo veículo adquirido pelo Poder Legislativo, ou, na ausência deste permanecerà afrota
remanescente, podendo atingir um máximo de 03 (três) veículos oficiais cadastrados para
a execução de limpeza.

1'4 - Estima-se para o presente objeto um montante máximo de 1 2 (doze) lavagens/ mês.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - As despesas objeto deste contrato correrão por conta do orçamento deste poder
Legislativo, na Dotação 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiios - pessoa Jurídica.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS YI

N
3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada o valor de Rg 3g,g0 (Trinta e oito ,"ri, e, \
noventa centavos) por limpeza executada conforme processo interno no OO4I2O1g. \\Q1

3.2 - O Valor total máximo estimado do contrato será
seiscentos e um reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA
DO REAJUSTE

4.1 -Os reajustamentos serão feitos mediante iniciativa da parte ínteressad, ", »§
gerenciador da ordem de Compra seguindo as normas contidas no Art. 65 da lei g.666/g3. ',)

CLÁUSULA QUINTA \ t\DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO 'Ü

5'1 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota
Fiscal Eletrônica, devendo esta ser emitida mensalmente e entregue na Câmara
Municipal, acompanhada das respectivas requisiçÕes de serviços. \

5.2 - o pagamento poderá ser suspenso pelo poder Legistativo
cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer

no caso de não
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Câmara Municipal de Santa Teresa
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5.3 - Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à
Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova nota físcal.

5.4 - Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela Câmara, na
forma contratual, sofrerão a incidência de multa na base de 0,01o/o (zero vírgula um por
cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta,
consoante regras contidas na Legislação Civil.

CLÁUSULA SEXTA

\
6.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso §
assumido com a CONTRATANTE, as sanções Administrativas Aplicadas à CONTRATADA §\\\
serão: 

't--- "v.,ssrvsv, r,"rrvqvqe q - -. - 
\ \

a.Advertêncía; \g
b.Multa; \
c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de contratar com NS)contratante; ' ' \
d' Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública. i

õ6.2 - A não execução dos serviços objeto implicará a aplicação de multa correspondente \
a 5% (cinco por cento) por dia, calcutada sobre o valor não entregue no pruzo {estabelecido. \ Y

,\,
6.2.1 - A multa será descontada dos pagamentos devidos a CONTRATANTE. ,Õ
6.3 - A aplicação das penalidades será procedida da concessão da oportunidade ,rpriQ
defesa da CONTRATADA, na forma da Lei. )\
cLÁusuLASÉTtMA I r,.>
DA REScrsÃo \ô"

\
\

7.1 - Ocorrendoassítuaçõesprevistasnos arts.77 eTSdaLei Federat nog.666/g3,o
presente contrato poderá ser rescindido na forma prescrita no Art. 79. Os casos de
rescisão contratualserão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o
contraditorio e a ampla defesa, conforme determina o parágrafo único do art. 7g daleide
Licitações e Contratos.
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ULA OITAVA

Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.1 - O prazo total para execução e vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses,
contados da data da assinatura do presente.

clÁusul-A NoNA
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

9.1 - Em caso da não necessidade, fica a Câmara Municipal desimpedida de realizar a
totalidade das lavagens constante na Cláusula 1.4 e, autorizado a proceder anulação do
empenho do saldo remanescente ao término contratual.

CLÁUSULA DECTMA
DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato será realizado pelo Servidor
Fábio Eugênio de Souza Cestari.

CLÁUSULA DÉCIMA PRTMEIRA
DO FORO

11.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo,
com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do
presente instrumento contratual.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igualteor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de testemunhas.

Santa Teresa/ES,21 de Maio de 2019.

)rl**§à';é&^fr",'/'
CPF: 079.169.327-92

Proprietário
(Contratada)
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--Á =,r)--] BRUNÔHENRI

Presidente da CMST
(Contratante)

t;\
TESTEMUNÊ{A§:

ili

CPF 072. .477-10
Dev
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