
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS Nº. 02/2015  

 

 

           

 

Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Vila 

Bela da Santíssima Trindade e a empresa JONATHAN HALFF 

GOMES DE BRITO – CNPJ: 17.578.521/0001-23, para 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LAVA JATO E POLIMENTO PARA ATENDER A 

FROTA DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA - 

MT, CONFORME ART: 24 LEI N° 8.666 / 1993, como segue: 

 

Ao Treze (13°) dias do mês de Abril (04) ano de Dois mil e quinze 

(2015), na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA 

SANTISSIMA TRINDADE, foi celebrado o presente Termo de 

Contrato, tendo de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 

15.023.294/0001-44, sito à Rua Lino Bispo de Oliveira, 258 - 

Bairro: Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo senhor 

ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileiro, residente neste 

município, portador da cédula de identidade RG: 562.744 SSP/MT 

e CPF nº  488.035.701-44, Presidente e doravante denominada 

CONTRATANTE, e do outro a empresa                            
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              ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT. 

             <<BERÇO DO ESTADO>> 

                GESTÃO 2013/2016 

 

 



JONATHAN HALFF GOMES DE BRITO – 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL -MEI , inscrita no CNPJ 

nº17.578.521/0001-23 , sito à Rua Marechal Rondon, S/n°   

Centro – Vila Bela da Ss. Trindade -MT, representada neste ato pelo 

seu sócio-proprietário Sr. JONATHAN HALFF GOMES DE BRITO , 

brasileiro, residente neste município, portador da Cédula de 

Identidade RG nº: 1796914-0  SSP/MT e CPF sob nº:017.036.131-

47 , doravante denominada CONTRATADA, conforme cláusulas e 

condições a seguir:  

01 – DA AUTORIZAÇÃO, DO AMPARO LEGAL E RECURSOS 

01 FINANCEIROS: 

 
 01.1 - O presente contrato decorrente do processo de Compra 
Direta Nº 74/2015, que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento, tendo como amparo legal a Lei nº 8.666 de 21.06.93 e 
alterações posteriores.  
01.2 - Os recursos financeiros que farão face às despesas 
decorrentes deste contrato serão provenientes das seguintes 
dotações orçamentárias:  
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA S. TRINDADE 
001 – CAMARA MUNICIPAL 
01.031.0001.02068.3.3.90.39.00.00 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES LEGISLATIVAS – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
  
02 DO OBJETO 
 
 02.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO DE VEÍCULOS, PARA 
OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA   
BELA - MT; Conforme especificações e quantitativos constantes do 
anexo I, a seguir especificados: 
 
 
 
 



 
 
 
02.1 – ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO DO OBJETO 
Item Descrição / Especificações Quant. 

Estim. 
Unid. 

/ ano 

VLR 

UNITÁRIO 

VLR TOTAL 

01 Lavagem Completa sem Polimento: 
Limpeza Interior, externa, interna, 

secagem, e acabamento, sopragem, 
aspiração geral. Inclui-se nesse 

processo a Lavagem do chassi, para-
lamas, embuchamentos, etc. Lavagem 
das portas, para-

choques,pneus,aros,telas faróis e 
bancos. 

 
 

 
 

 
50 UN 

 
 

 
 

 
R$ 30,00 

 

 
 

 
 

 
R$ 1.500,00 

02 Polimento: constitui aplicação de cera 
pastosa em toda a pintura externa e 
nos locais de abertura de portas, capô e 

porta-malas dos veículos. 

 
 

10 UN 

 
 

R$ 10,00 

 
 

R$ 100,00 

03 Lavagem Completa com polimento 

para motocicleta: Limpeza externa, 
secagem e acabamento, lavagem do 

chachi,para-
lamas,embuchamentos,pneus,aros,farol 
e banco. 

 

 
10 UN 

 

 
R$ 10,00 

 

 
R$ 100,00 

  Valor Total R$ 1.700,00 

02.1.2 – DA FROTA: 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO ANO 
01 533 CG 125 ESD 

FAN HONDA – 
PLACA: NJG 

8581 

VERMELHA 

2014 

02 534  Michubish L200 

Triton  2.4 FLEX 
HLS – PLACA: 

NTX 1243 

BRANCA 

2014 

 
 
 
03 – DO FATO GERADOR CONTRATUAL  
03.1 - O presente instrumento contratual foi firmado em 
observância à Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
no processo de Compra Direta n° 074/2015. 



 
  
 
04 – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
04.1 - O regime de execução do presente contrato será o de compra 
direta na forma da lei, na modalidade de empreitada por preço 
global, nos termos estatuídos pelo (artigo 6º II), com acréscimo ou 
supressão do volume, permitido pela Lei nº 8.666/93, no decorrer 
do período contratual.  
 
05 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
05.1 - O valor global do presente contrato é de R$1.700,00 (um 
mil e setecentos reais),constante da proposta homologada em 
13/04/2015, oriundo da multiplicação dos valores mensais 
conforme demonstrativo abaixo e planilha-proposta anexa, que 
passa a fazer parte integrante do presente instrumento.  
05.2 - As partes ficam obrigadas a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente contrato, de acordo com o Artigo 65, 
Seção III, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.  
05.3 - O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês 
subsequente a realização dos serviços, mediante emissão de Nota 
Fiscal a ser apresentada na Secretaria Administrativa e Financeira 
responsável pelo recebimento e atesto dos serviços bem como 
providenciar o pagamento.  
05.4 - No valor dos serviços estão contempladas todas  despesas, 
encargos, taxas, emolumentos. 
I – Para efeito de pagamento, a contratada deverá encaminhar a 
nota fiscal de fatura ao Fiscal do Contrato para sua conferência e 
posterior pagamento em dia pela contabilidade e tesouraria;  
II – O número do CNPJ constante na nota fiscal/fatura deverá ser 
aquele fornecido na fase de habilitação;  
III – O pagamento da prestação de serviços, objeto da presente 
Compra Direta será feito em favor da empresa, mediante cheque 
nominal diretamente para a Contratada, devidamente atestado pelo 
setor responsável, acompanhado da respectiva Nota Fiscal;  
IV – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias 
após a data se sua apresentação válida;  
VI – Junto à Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente 
apresentar atualização da regularidade fiscal da empresa 



(Certidões), sem as quais fica impossibilitada a efetiva liquidação do 
pagamento. 
 
06 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:  
06.1 - Os serviços deverão ser prestados de forma intermitente 
durante o prazo contratual e deverão atender todas as normas 
constantes na Planilha de Preços. Sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA .  
 
 
07 – DA VIGÊNCIA  
07.1 - O prazo previsto para o presente contrato será de 13 de 
abril/2015 a 31 dezembro/2015, podendo ser prorrogado na 
forma do Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
07.2 - O presente contrato estará automaticamente cumprido no 
caso de a CONTRATANTE atingir a totalidade do volume ou 
eventualmente do acréscimo permitido, dos produtos, antes da data 
prevista para vencimento deste instrumento.  
 
 
08 – DA MULTA 
08.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente comprovado, ficará sujeito à multa de 10% (dez por 
cento) calculada sobre o valor do Contrato, a parte que deixar de 
cumprir o estabelecido neste instrumento.  
08.2 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades caso 
deixe de cumprir as obrigações assumidas em contrato, o que não 
impede a Administração de rescindi-lo unilateralmente: 
a) Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% 
(dois por cento) sobre o valor do contrato.  

b) Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10% (dez 
por cento) sobre o valor contratual.  

c) Suspensão temporária de participação em licitações desta 
Empresa pelo prazo de até dois anos.  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior.  
 



09 – DA RESCISÃO  
09.1 – A rescisão do presente contrato poderá ser de acordo com o 
estabelecido nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.  
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
10.1 – Os serviços deverão ser executadas de forma parcelada de 
acordo com as necessidades da CONTRATANTE.  
10.2 – Manter no posto de atendimento, pessoal, produtos e 
equipamento suficientes para o Atendimento. 
10.3 – Executar os serviços elencados neste termo, nós veículos que 
compões ou que venham compor a frota da CONTRATANTE com 
produtos de primeira qualidade. 
10.4 – A CONTRATADA se obriga a manter atendimento diário, no 
mínimo de 06h00min até as 18h00min nos dias uteis, e 08h00min 
até as 18h00min no sábado. 
10.5 – Ficarão por conta da CONTRATADA todos os equipamentos 
necessários, bem como todos os materiais utilizados na prestação 
de serviços.  
e) Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% 
(dois por cento) sobre o valor do contrato.  

f) Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10% (dez 
por cento) sobre o valor contratual.  

g) Suspensão temporária de participação em licitações desta 
Empresa pelo prazo de até dois anos. 
10.6 – Efetivar a execução dos serviços mediante a apresentação de 
Requisição especifica (Autorização para lavagem e / ou polimento), 
em duas vias, expedida pela CONTRATANTE, assinada por 
servidores previamente designados.  
10.7 – Manter durante a execução do contrato, com as condições de 
habilitação e qualificações exigidas na Compra Direta, fornecendo 
as devidas Certidões necessárias ao Fiscal de Contratos, sob pena 
de suspensão de pagamentos até a regularização cadastral.  
10.8 – Responder pelos danos causados diretamente aos veículo e 
motocicleta da CONTRATANTE ou a terceiros; decorrente da sua 
culpa, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato.  
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
11.1 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento que a 
CONTRATADA tenha direito nos seguintes casos:  
11.1.2 - Imperfeição dos serviços executados.  
11.1.3 - Obrigações em geral da CONTRATADA para com terceiros 
que possam prejudicar a CONTRATANTE.  



11.1.4 - Inadimplência da CONTRATADA no cumprimento das 
obrigações assumidas. 
 
 
11.2 - A CONTRATANTE não arcará com quaisquer outras 
despesas que não estejam previstas neste contrato.  
 
 
 
12 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
12.1 – Constituem motivo justificado para alterar o contrato as 
situações previstas no artigo 65 da lei nº 8.666/93.  
 
 
13 – DA RESCISÃO  
13.1 – Constituem motivo para rescisão do contrato as situações 
previstas no artigo 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.  
 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela 
legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1.993, alterada pela Lei nº 8.833 de 08 de junho de 1.994.  
 
 
15 - DO FORO  
15.1 - As partes elegem como domicílio legal o foro da Comarca de 
Vila Bela da Santíssima Trindade – MT.,  para dirimir quaisquer 
litígios decorrentes da aplicação deste Contrato, excluindo-se 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
Por estarem devidamente acordados, declaram as partes 
contratantes aceitar disposições estabelecidas nas cláusulas deste 
instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93, 
bem como as demais normas complementares.  
 
 
 
 
Vila Bela da Ss. Trindade – MT- 13 de abril de 2015; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA Ss. TRINDADE-MT  
ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA 
Contratante  
 
 
 
 
 
JONATHAN HALFF GOMES DE BRITO  

Jonathan Halff Gomes de Brito 
Contratada  
 
 

 
 
 
ALINOR SENA RODRIGUES  
Procurador Legislativo – OAB/MT nº 11453ª 
 
 
   
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
1-___________________________.    
RG:         
 
 

2- ____________________________ 

RG: 
 
 

 

 

 

Rua Lino Bispo de Oliveira, 258 – Fone: (065) 3259-1200 – CEP: 78.245 -000 Vila Bela da 

Ss. Trindade-MT. E-mail: camara@camaravilabela.mt.gov.br 

mailto:camara@camaravilabela.mt.gov.br

