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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº XX/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO  

 

Instrumento de contrato nº XX/2019 que entre si firmam a 

Câmara Municipal de Diadema e a empresa XXXX, tendo por 

objeto o constante do Pregão Eletrônico nº 011/2019 – 

Processo Administrativo nº 113/2019. 

  

 

   Aos XX (xxxx) dias do mês de xxxx de 2.019, na sede da Câmara 

Municipal de Diadema, compareceram as partes entre si, justas e acordadas, de um lado a 

Câmara Municipal de Diadema, com sede na Avenida Antônio Piranga, 474, Centro, Diadema, 

SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.528.128/0001-11, neste ato representada por seu 

Presidente, Senhor XXXXX, portador da cédula de identidade nº XXXX e CPF nºXXXX, com 

domicílio comercial na Avenida Antônio Piranga, 474, 4º andar, sala 31, neste Município e 

Comarca de Diadema, de ora em diante denominada, simplesmente, CONTRATANTE e, de 

outro lado a empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXX, com sede na XXXX Município 

e Comarca de XXXX, neste ato representada por XXXX, portadora da cédula de identidade RG 

nº XXXX e CPF nº XXXX, como domicílio comercial na XXXXX, de ora em diante denominada 

CONTRATADA onde foi dito que vinham assinar este instrumento de contrato, declarando 

submeterem-se às normas das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto 5450/05, da 

Proposta Comercial e às cláusulas a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO: Constitui objeto desta contratação a prestação de serviços de 

lavagem e higienização da frota de veículos leves da Câmara Municipal de Diadema,  conforme 

detalhado no Termo de Referência, Anexo I do Edital nº 011/2019 e parte integrante deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA II – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: A Contratada deverá retirar o veículo na sede da 

Câmara Municipal de Diadema e devolvê-lo devidamente lavado e higienizado, no prazo 

máximo de 6h (seis horas), a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 

 

O prazo em comento não será estendido, sendo aplicada multa à 

Contratada pelos atrasos na execução dos serviços. 
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A prestação dos serviços corresponde em lavagem simples com 

aplicação de resina/cera e super brilho nos pneus (pretinho), conforme as especificações 

abaixo: 

 

a) Lavagem da parte externa do veículo, incluindo os pneus, a pintura, caixa de roda, caixa 

de ar, e a parte inferior dos para-lamas;  

b) Limpeza geral da parte interna do veiculo, inclusive o painel e o porta-malas;  

c) Retirar poeira da parte interna utilizando aspirador de pó;  

d) Limpar os vidros da parte interna e externa;  

e) Lavar as carrocerias dos veículos; 

f) Lavagem dos tapetes; 

g) Aplicação de resina/cera para proteção contra danos à pintura; 

h) Aplicação de super brilho nos pneus (pretinho). 

 

A Contratada obriga-se a realizar o serviço novamente se, no ato da 

devolução do veículo, for constatada a má prestação do serviço e o não atendimento ao 

estabelecido neste Contrato. 

 

CLÁUSULA III - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:  O valor estimado da prestação de serviços é de 

R$ xxxx o custo da lavagem de cada veículo, totalizando R$ xxxx ao mês e R$ xxx ao ano. 

 

A CONTRATANTE arcará com o pagamento dos serviços efetivamente 

prestados, sendo facultado à Administração não proceder a lavagem de quaisquer veículos de 

sua frota oficial. 

 

CLÁUSULA IV – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes desta contratação 

serão cobertas pelas dotações orçamentárias consignadas sob nº XXXXX – Organização das 

Atividades Legislativas – Material de Consumo, do Orçamento Programa de 2019/2020. 

 

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO: Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à 

Supervisão de Contabilidade e Orçamento a competente Nota Fiscal de Serviços, a qual será 

atestada pela Supervisão de Serviços Gerais. 

 

O pagamento será realizado no 5º (quinto) dia útil após a prestação de 

serviços. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da Contratada: 

 

a) Indicar preposto que será o responsável pelos contatos entre o Contratante e a empresa;  

b) Disponibilizar pessoal para a retirada e a devolução dos veículos na sede da Câmara 

Municipal de Diadema;  
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c) Executar os serviços e devolver o veículo no prazo máximo de 6h (seis horas) após o 

recebimento da ordem de serviço; 

d) Somente aceitar a ordem de serviço se a mesma contiver a assinatura e o carimbo do 

funcionário da Câmara Municipal de Diadema que a autorizou;  

e) Realizar o serviço novamente se no ato da devolução for constatada a má prestação do 

serviço, até que se atinja o padrão de qualidade almejado; 

f) Responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas e obrigações 

tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto;  

g) Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente sob o serviço prestado;  

h) Responsabilizar-se civil e penalmente por todos os atos praticados pelos seus 

funcionários, na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos: 

pagamento de salários, seguros de acidentes, indenizações, recolhimento de taxas, 

impostos, contribuições e outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelo 

Governo;  

i) Responsabilizar-se pelos danos causados aos veículos da Câmara Municipal de Diadema 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da prestação dos serviços.  

 

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São obrigações da Contratante: 

 

a) Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa desempenhar suas 

obrigações dentro da normalidade;  

b) Efetuar o pagamento na data avençada;  

c) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste contrato; 

d) Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços;  

e) Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratualmente cabíveis. 

 

CLÁUSULA IX – DAS MULTAS, RESCISÃO E PENALIDADES:  A inexecução total ou parcial deste 

contrato, ensejará sua rescisão, nos moldes do que prevêem os Artigos 77 usque 80 da lei 

Federal nº 8.666/93, com as conseqüências previstas no Artigo 87 do mesmo diploma legal, 

sendo as multas as seguintes: 

 

a) Multa de 0.4% (quatro décimos por cento) ao dia, pelo descumprimento parcial do 

contrato até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

b) Multa de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, pelo descumprimento parcial do contrato 

a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, quando será considerado o contrato 

rescindido, de plano, com a aplicação das sanções previstas pelos Artigos 77 usque 88 da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

 

c) Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada pela 

Administração e demais prejuízos a que der causa. 
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A inadimplência por parte da CONTRATANTE ensejará a aplicação das 

medidas constantes do Artigo 78 do Estatuto de Licitações e multas constante em legislação 

municipal própria. 

 

CLÁUSULA X – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: Este contrato será gerido pela 

Divisão de Licitações, Compras e Gestão de Contratos. 

 

A Fiscalização do Contrato, bem como a emissão das Ordens de 

Serviços, entrega e recebimentos dos veículos e ateste da boa prestação de serviços ficará a 

cargo do Sr. Edison Jerônimo de Lima, Supervisor de Serviços Gerais. 

 

CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: Fica a Adjudicatária obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme 

disposto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

   

CLÁUSULA XII – DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos por até 60 

(sessenta) meses, nos termos do Artigo 57, II do Estatuto de Licitações. 

 

CLÁUSULA XIII – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEUS ANEXOS:  Ficam, as partes, desde já 

cientes que este Instrumento se encontra inteiramente vinculado ao Edital nº 009/2019 e seus 

Anexos, sem que haja necessidade de repetição de seus termos e eventuais questionamentos. 

 

CLÁUSULA XIV – DO FORO:  Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Diadema, para dirimir 

questões que possam resultar deste Contrato e que não puderem ser, amigavelmente, 

solucionadas. 

 

   E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em 

quatro vias de igual teor e forma. 

 

Diadema, data 

 

CONTRATANTE: 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA 

Presidente 

 

CONTRATADA: 

 

TESTEMUNHAS: 

 


