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CONTRATO 011/2021 
 
 
QUE ENTE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE PINHEIROS E A EMPRESA 
ARNALDO ALVES PEREIRA 03174179750, NA 
QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O 
FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 
INTREGRAM. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS-ES, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ: sob n° 28.494.664/0001-73, sediada à Rua General 
Rondon, 37, Centro, nesta cidade, bastante representada, neste ato, pelo seu 
presidente o Sr. EDVAN SILVA ALVES, aqui denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa ARNALDO ALVES PEREIRA 
03174179750-MEI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.693.544/0001-44, com sede na Rua João Emanoel Gagno, s/n, Centro-
Pinheiros/ES, nesta Cidade e Comarca de Pinheiros/ES, neste ato representada 
legalmente pelo, Sr. ARNALDO ALVES PEREIRA RG: n° 32.381.430, inscrito no 
CPF: nº. 03174179750, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar 
este contrato nos termos do Processo Administrativo nº 054/2021, tudo de acordo 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e 
condições que subseguem; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 
1.1 -  Este contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
Prestação de serviços de lavagem completa para o carro oficial da Câmara 
Municipal de Pinheiros, durante o exercício de 2021, bem como aqueles veículos 
que porventura sejam adquiridos na vigência do respectivo contrato, conforme 
especificação e quantidade estimada conste na planilha abaixo, sendo que os 
serviços serão prestados de acordo com a necessidade da Câmara. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. ESTIMADA 

01 Lavagem do Veículo Oficial   50 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Documentos Integrantes 
 
2.1 - Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que 
compõem o Processo Administrativo n° 054/2021 completando o presente contrato 
para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as 
partes em todos os seus termos.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Das Condições de Pagamento 
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3.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º (quinto) dia útil, após a 
aprovação da nota fiscal, sem rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada 
em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS, com a descrição dos serviços 
prestados, após a atestação do setor competente, no verso da nota fiscal que 
conterá as características do veículo (Placa, KM). Fica o pagamento condicionado 
as exigências desta cláusula, bem com, a apresentação da documentação 
fiscal. 
 
3.1.1 – O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após o seu 
processamento. Após essa data será paga multa financeira nos seguintes termos: 
 
  E.M = IxNDxVF  
    
          Onde: 
 

E.M = Encargos Moratórios. 
  VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
  ND = Número de dias em atraso. 
   I  = Índice de Compensação Financeira = 0,00016438 assim apurado: 
 
             I = (TX/100)      I= (6/100)    I= 0,00016438 
                       365                365 
            TX= Percentual da Taxa Anual = 6%.       
  
3.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será 
devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 
 
3.3 – A Câmara Municipal de Pinheiros poderá deduzir do pagamento importâncias 
que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de 
inadimplemento contratual.  
 
3.4 - O pagamento somente será feito depósito bancário, em conta específica da 
CONTRATADA, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou o 
desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 
 
CLÁUSULA  QUARTA - Dos Recursos Orçamentários e do Preço e do 
Percentual de Desconto 
 
4.1 - Os recursos orçamentários destinados à execução do presente contrato 
correrão à conta da dotação orçamentaria abaixo descrita; 
 
001001.0103100102.001 – Manutenção das Atividade Legislativa e Administrativas 
0000012- Ficha 
33903900000 – OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA 
 

mailto:camaramunicipaldepinheiros@bol.com.br


CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
Estado do Espírito Santo 

Rua General Rondon, 37, Centro, CEP: 29980-000, Pinheiros – ES. 
Tele fax: (27) 3765-1437; 3765-2318 e 3765-2234 (Presidência). 

e-mail: camaramunicipaldepinheiros@bol.com.br 
                                          CNPJ (MF): 28.494.664/0001-73 

 

3 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do Preço e da Forma de Reajuste  
 
5.1 – O Valor Global do Contrato e de R$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta 
reais) para a quantidade estimada conforme quadro abaixo; 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

01 Lavagem do Veículo Oficial   50 R$ 45,00 R$ 2.250,00 

VALOR TOTAL PARA 
QUANTIDADE ESTIMADA 

R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e 
cinquenta reais) 

 
5.2 – Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato objeto desta 
licitação, sob os ditames legais contidos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 
8.666/1993, obedecendo-se às prescrições contidas na referida Lei. 
 
5.3 – No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, 
taxas, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguro e transporte, necessárias à 
perfeita conclusão do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou 
indiretamente sob a prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo de Início e da Duração do Contrato 
 
6.1 – O prazo de vigência e execução será do dia 01/09/2021 até 31 de dezembro 
de 2021.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Da Prestação dos Serviços  
 
7.1 -Os serviços de lavagem completa de veículos, deverão ser realizados nas 
instalações da contratada, da seguinte forma: 
 

a) Limpeza externa, com água e shampoo apropriado, de toda a aparte externa 
do veículo (exceto por baixo do motor); 

b) Limpeza interna da parte, com pano umedecido com água e aplicação de 
produto a base de silicone 

c) limpeza externa 
d) limpeza dos tapetes 
e) limpeza do painel 
f) limpeza dos vidros 
g) aspiração interna do veiculo 
h) aplicação de produtos nos pneus 
i) aplicação de cera liquida 
j) limpeza do motor 

 
7.2 - A Lavagem deverá ser executada no prazo máximo de 7h após a solicitação; 
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7.3  - A CONTRATADA, após a prestação de serviços disponibilizará uma via da 

comanda de controle, que deverá ser relacionada na nota fiscal quando do 
pagamento, a placa do veículo, quilometragem, valor hora e data 

 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades e Sanções 
 
8.1 - O CONTRATADO deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
para fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se as penalidades constantes 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

a) Para os efeitos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa 
cominatória de 10% (dez por cento) sob o valor global da proposta apresentada, 
a ser aplicada em caso de infrigência de qualquer das cláusulas contratuais 
celebradas, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada; 

 
b) Pelo não fornecimento do objeto licitado após assinatura do contrato, multa de 
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, limitado a 15%, e nessa hipótese, 
poderá ainda a CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS revogar a licitação (ou o 
contrato) ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazer o fornecimento do objeto, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
c) 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 a CONTRATADA ressarcir a CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 
(dois) anos de sua aplicação. 
 
d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CÂMARA 
MUNICIPAL DE PINHEIROS por um período de até 2 (anos) anos, no caso de 
apresentação de declaração ou documento falso. 
 
8.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993 
 
8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela CÂMARA 
MUNICIPAL DE PINHEIROS após a devida notificação e o transcurso do prazo 
estabelecido para a defesa prévia. 
 
8.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e 

mailto:camaramunicipaldepinheiros@bol.com.br


CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
Estado do Espírito Santo 

Rua General Rondon, 37, Centro, CEP: 29980-000, Pinheiros – ES. 
Tele fax: (27) 3765-1437; 3765-2318 e 3765-2234 (Presidência). 

e-mail: camaramunicipaldepinheiros@bol.com.br 
                                          CNPJ (MF): 28.494.664/0001-73 

 

5 

 

a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de 
entrega das razões de defesa. 
 
8.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 
estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA NONA - Da Responsabilidade das Partes 
 
9.1. - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa 
desempenhar atividades da prestação dos serviços, dentro das normas do 
Contrato;  

 
b) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato, podendo rejeitar 
no todo ou em parte do serviço prestado em desacordo com a contratação;  

 
c) Notificar por escrito, ao CONTRATADO, ocorrência de eventuais 

imperfeições e falhas no curso de execução do contrato, fixando prazo para 
sua correção, se assim não fixar o Edital, incluindo seus anexos e Contrato;  

 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do 

objeto desta contratação;  
 

e) Fornecer ao CONTRATADO todos os dados cadastrais do veículo e 
condutores;  

 
f) Exercer a fiscalização do contrato por servidores especialmente designados 

 
9.2. - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

9.2.1 - Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos 
Processo Administrativo nº 054/2021. 

 
9.2.2 - Caso o CONTRATADO disponibilize local para a prestação do serviço, 
em uma distância superior a 5 km da Sede da CÂMARA MUNICIPAL DE 
PINHEIROS, deverá arcar com o combustível gasto no deslocamento (ida e 
volta), considerando para tanto que o veículo tenha a relação de consumo de 10 
km/litro; 

 

9.2.3 - Caso o deslocamento (ida e volta) para a prestação dos serviços envolva 
gastos, o CONTRATADO deverá arcar com estes custos;  

 

9.2.4 - O CONTRATADO deverá fornecer os produtos de acordo com o padrão 
das normas da ANP, sendo que os produtos recusados deverão ser substituídos 
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no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento pelo 
CONTRATADO da formalização da recusa pelo fiscal do contrato, arcando o 
CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação;  

 
9.2.5 - Não será admitida recusa da prestação de serviços em decorrência de 
sobrecarga na sua capacidade instalada;  

 
9.2.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste instrumento, especialmente o FGTS e INSS, como 
estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93 e caput do art. 1º da Lei Estadual nº 5.383, 
de 18 de março de 1997. 
 
9.2.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus 
empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros. 
9.2.8 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e 
quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer 
tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a 
contratante de qualquer responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão 
 
10.1 - 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. 
 
10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos; 
 
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
 
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a 
impossibilidade, da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
 
IV - O atraso injustificado no início da prestação dos serviços do objeto licitado; 
 
V - A paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação 
à Administração; 
 
VI - A sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação. 
 
VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
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VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
 
X - A dissolução da sociedade; 
 
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
 
XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 
 
XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 
 
XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 
 
XV - A supressão, por parte da Administração, da prestação do serviço, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
10.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá 
ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
10.3. - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I à XIII do item 10.2; 
 
II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a administração. 
 
III - Judicial, nos termos da legislação. 
 
10.4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada pelo Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Acompanhamento e da Fiscalização 
 
11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente 
designado pelo Presidente, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem caberá 
à fiscalização e a certificação da nota fiscal/fatura correspondente aos serviços 
prestados, para cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei 
nº 4.320/64.  
 
11.2 – Dos Procedimentos De Fiscalização 
 
11.2.1 - A execução do objeto contratado será fiscalizada pelos servidores 
designados Presidente, devidamente permitida a assistência de terceiros;  

 

11.2.2 - As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão 
devolvidas ao CONTRATADO para retificação e reapresentação, acrescendo-se, 
ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a 
da reapresentação;  

 

11.2.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 
deverão ser solicitadas ao Gabinete da Presidência, em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação Aplicável 
 
12.1. - Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei Estadual nº 5.383, de 18 de 
março de 1997. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Publicação 
 
13.1. - O presente Contrato será publicado, em resumo, na Impressa Oficial, dando-
se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 
correndo a despesa por conta do contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Garantia 
 
14.1 – O CONTRATADO deve se responsabilizar pela qualidade e eficiência dos 
produtos, devendo arcar com qualquer custo relacionado com falhas na execução 
dos objetos contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Regime De Execução 
 
15.1 - EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 
 
 
 

mailto:camaramunicipaldepinheiros@bol.com.br


CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
Estado do Espírito Santo 

Rua General Rondon, 37, Centro, CEP: 29980-000, Pinheiros – ES. 
Tele fax: (27) 3765-1437; 3765-2318 e 3765-2234 (Presidência). 

e-mail: camaramunicipaldepinheiros@bol.com.br 
                                          CNPJ (MF): 28.494.664/0001-73 

 

9 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Do Foro  
  
16.1. - Fica eleito o foro da cidade de Pinheiros/ES, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
  
16.2. - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, 
após lido e achado conforme.  

 
 

Pinheiros-ES, 31 de agosto de 2021. 
 
 
_______________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
EDVAN SILVA ALVES 
PRESIDENTE / CONTRATANTE 
 
 
__________________________________________ 
ARNALDO ALVES PEREIRA 03174179750 
CONTRATADA/ 
REPRESENTANTE 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
CPF: 
 
 
CPF:  
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