
CONTRATO Nº 079/2015 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 
IRONDINA CORREIA SARTORI 68209010034 CUJO 
OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E 
MÁQUINA DA FROTA MUNICIPAL. 
 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio Knaak, 1160, 
na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho, na cidade de Novo Xingu – RS, 
doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa IRONDINA 
CORREIA SARTORI 68209010034, inscrita no CNPJ Nº 22.294.047/0001-48, com sede na 
rua da Usinar nº 195, Bairro Centro, no município de Novo Xingu – RS, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. BEATRIZ CORREIA 
SARTORI DEDOMENICO, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada na cidade 
de Novo Xingu-RS, portadora do CPF nº 589.634.300-06, cédula de identidade n.º 
1036190336, estabelecem o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, em conformidade 
com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial - nº 
020/2015, constante do Processo  nº 555/2015 e consoante as cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL 
conforme abaixo descrito: 

Item Quant/Un Descrição Produto 
Valor 

Unitário R$ Valor Total R$ 

01 
Até 12 

serviços 
CAMINHÃO FORD F4000 / CAÇAMBA / MB 
Lavagem Simples/Rápida 

40,00 480,00 

02 
Até 12 

serviços 
CAMINHÃO FORD F4000 / CAÇAMBA / MB 
Lavagem Completa/Geral 

60,00 720,00 

03 
Até 6 

serviços 
CAMINHÃO FORD F4000 / CAÇAMBA / MB 
Lavagem Completa/Geral e Motor 

80,00 480,00 

09 
Até 12 

serviços 
DISTRIBUIDOR DE ESTERCO 
Lavagem Simples/Rápida 

69,00 828,00 

10 
Até 12 

serviços 
ENFARDADEIRA 
Lavagem Simples/Rápida 

37,50 450,00 

11 
Até 12 

serviços 
MOTOCICLETA HONDA 
Lavagem Simples/Rápida 

10,00 120,00 

12 
Até 12 

serviços 
MOTONIVELADORA CATERPILAR 
Lavagem Simples/Rápida 

84,50 1.014,00 

13 
Até 6 

serviços 
MOTONIVELADORA CATERPILAR 
Lavagem Completa/Geral e Motor 

114,00 684,00 

14 
Até 12 

serviços 
ÔNIBUS ESCOLAR 
Lavagem Simples/Rápida 

55,00 660,00 

15 Até 12 ÔNIBUS ESCOLAR 89,50 1.074,00 



serviços Lavagem Completa/Geral 

16 
Até 6 

serviços 
ÔNIBUS ESCOLAR 
Lavagem Completa/Geral e Motor 

114,00 684,00 

20 
Até 12 

serviços 
ROÇADEIRA LAVRALE 
Lavagem Simples/Rápida 

24,80 297,60 

21 
Até 12 

serviços 
TRATOR JOHN DEER E VALTRA 
Lavagem Simples/Rápida 

29,80 357,60 

22 
Até 6 

serviços 
TRATOR JOHN DEER E VALTRA 
Lavagem Completa/Geral e Motor 

54,70 328,20 

24 
Até 24 

serviços 

VEÍCULOS LEVES GOL / MONTANA / 
LINEA / FIESTA / PALIO / SPIN 
Lavagem Completa/Geral  

36,00 864,00 

25 
Até 12 

serviços 

VEÍCULOS LEVES GOL / MONTANA / 
LINEA / FIESTA / PALIO / SPIN 
Lavagem Completa/Geral e Motor 

39,80 477,60 

TOTAL GERAL R$ 9.519,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
2.1. As solicitações de fornecimento dos serviços para a licitante vencedora por parte das 
Secretarias Municipais serão feitas através de Ordem de Serviço.  
2.2. É responsabilidade da empresa vencedora o fornecimento dos equipamentos, mão de 
obra, ferramentas, material de consumo e pessoal qualificado para a prestação do serviço, 
ficando a Prefeitura Municipal isenta de quaisquer outros ônus decorrentes da prestação do 
Serviço. 
2.3 Os veículos/máquinas serão entregues e retirados no estabelecimento da Empresa 
contratada, somente por motoristas credenciados pelo município: 
2.3.1 O prazo máximo de execução do serviço será de 04 (quatro) horas, a contar do horário 
em que o veículo e/ou máquina foi entregue na empresa para execução do serviço. 
2.4. Constatada alguma irregularidade no fornecimento do serviço, a empresa deverá 
promover as correções necessárias, dentro de 01 (uma) hora após a notificação do responsável 
pelo veículo e/ou máquina, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste contrato. 
2.5. Os serviços a serem executados pela empresa contratada, conforme sua proposta indicada 
no item 1.1 do presente contrato compreende:  
2.5.1. Lavagem Simples/Rápida: é procedida na parte interna e externa do veículo, retirando 
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a 
passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos 
desejados. Secagem com flanela limpa e conservada.  
2.5.2. Lavagem Completa/Geral: limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, 
sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do chassi, para-
lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis 
e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Inclui-se a lavagem a seco interna 
que compreende: Lavagem a Seco (bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto): escovar e 
retirar a sujeira com máquina apropriada, utilizando-se aplicação de produtos adequados, 
quantas vezes necessárias para alcançar a limpeza desejada.  
2.5.3. Lavagem Completa/Geral e Motor: limpeza inferior, externa, interna, secagem e 
acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do 
motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, 
pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Inclui-se 
a lavagem a seco interna que compreende: Lavagem a Seco (bancos, carpetes, piso, forro 



lateral, forro teto): escovar e retirar a sujeira com máquina apropriada, utilizando-se aplicação 
de produtos adequados, quantas vezes necessárias para alcançar a limpeza desejada. 
2.6. Para a execução dos serviços deverão ser utilizados os seguintes procedimentos:  
2.6.1. Pneus: aplicação de produtos objetivando a limpeza, conservação e aspecto de novos. 
2.6.2. Plásticos e borrachas: aplicação de silicone para sua conservação.  
2.6.3. Vidros: utilizar produtos específicos para essa finalidade, a base de álcoois.  
2.6.4. Limpeza interna do veículo/máquina: sopragem e aspiração geral dos bancos, forros, 
carpetes, painel, porta-malas, etc. Retirar e lavar os tapetes e pneu de estepe. Lavar o painel e 
toda a parte de vinil, de borracha e de plástico do interior do veículo, utilizando produtos 
apropriados. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação 
3.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  
3.2.1 Atender prontamente às requisições do Município de Novo Xingu no fornecimento dos 
serviços nas quantidades e especificações do edital, a partir da solicitação do Setor de 
Compras.  
3.2.2. Manter durante a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas 
e todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
3.2.3. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
contrato 
3.2.4. Responsabilizar-se civil e criminalmente, com exclusividade, a qualquer dano que 
venha a provocar a terceiros ou ao Município, em decorrência da execução do contrato; 
3.2.5 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Novo Xingu - RS ou 
a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.   
3.2.6 Executar diretamente os serviços, sem a transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pelo Contratante, salvo mediante prévia e expressa 
autorização do Município de Novo Xingu - RS. 
3.2.7 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital e presente contrato.   
3.2.8 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.  
3.2.9 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 
serviços; 
3.2.10 Responder pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo; 
3.2.11 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade 
verificada na execução dos serviços, relatando-as, com os danos e circunstâncias julgados 
necessários ao relato e esclarecimento dos fatos; 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1 Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
norma legal, direta e indiretamente aplicável ao contrato.  
4.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações.  
4.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.  



4.4 Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor, através de Ordem Bancária, ficando 
a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu 
prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias úteis após a emissão 
da Nota Fiscal.  
4.5 Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 
atribuição.  
4.6 Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação.  

 
CLÁUSULA QUINTA– DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos 
produtos.  
5.2 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 
5.3 Os serviços rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições 
exigidas no edital, deverão ser corrigidos nos seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
b) em até 24 (vinte e quatro) horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 
constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
5.4 A recusa da contratada em atender à correção levará à aplicação das sanções previstas por 
inadimplência. 
5.5 A fiscalização deste contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 
6.1. Pela aquisição do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
VALOR TOTAL GERAL de R$ 9.519,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E DEZENOVE 
REAIS). 
6.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 
demais encargos fiscais e trabalhistas.  
6.3. Os serviços ofertados deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de 
qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 
qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente 
para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor).  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta das devidas Secretaria 
Municipais. 
02.01 – 2.002 – 339039.19 – Manutenção de Veículos  
03.01 – 2.003 -  339039.19 – Manutenção de Veículos  
05.01 – 2.004 - 339039.19 – Manutenção de Veículos 
06.01 – 2.006 - 339039.19 – Manutenção de Veículos 
07.01 – 2.027 - 339039.19 – Manutenção de Veículos 
07.01 – 2.028 - 339039.19 – Manutenção de Veículos 
08.01 – 2.047 - 339039.19 – Manutenção de Veículos e Máquinas 
09.01 – 2.050 - 339039.19 – Manutenção de Veículos e Máquinas 



CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8.1 O pagamento será efetuado mensalmente até o 10° dia útil ao mês subsequente da emissão 
da nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Novo Xingu. 
8.2 O pagamento será através de cheque nominal ou transferência bancária em conta corrente, 
no nome do Licitante. 
8.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do N.º do pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
8.4 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento.  

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

9.1. A vigência deste contrato terá início a partir da sua assinatura e término em 12 meses, 
podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
10.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 
11.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município 
de Novo Xingu - RS poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo 
das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes;  
b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato;  
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 
DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.   
11.2.  Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 
10% (dez por cento) do valor inadimplido.  
11.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido 
no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  
11.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
12.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  



12.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
12.2.2.  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
12.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
12.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
12.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que 
a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
13.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  
13.1.1.   Nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  
13.1.2.   Nos preceitos de direito público;  
13.1.3.  Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro 
da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas.  

Novo Xingu - RS, 01 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 

 

BEATRIZ CORREIA SARTORI DEDOMENICO  
IRONDINA CORREIA SARTORI 68209010034 

CONTRATADA 
   
Testemunhas: 
 
_____________________________  ______________________________ 


