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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

CONTRATO N. 06/AG/ALE/2017 

CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA -
ALE/RO E E.R.M DE CARVALHO - ME, O 
PRESENTE CONTRA TO, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
- ALE/RO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 04.794.681/0001-68, 
situado na Rua Major Amarantes, nº 390, Bairro Arigolândia, nesta Capital, neste ato 
representado por seu Presidente, Excelentíssimo Sr. Deputado MAURO DE CARVALHO, 
brasileiro, portador do RG nº. 287.641 SSP/RO e do CPF/MF nº. 220.095.402-63 e pelo 
Secretário Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, portador do RG nº. 19593991 
SSP/SP e do CPF/MF nº. 299.056.482-91, ambos residentes e domiciliados nesta cidade e 
comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
empresa E. R. M. DE CARVALHO - ME, inscrita no CNPJ sob nº. 10.395.981/0001-77, com 
sede na Rua Getúlio Vargas, nº 1889, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 76.804-114, nesta 
Capital, neste ato legalmente representada pelo Sr. EDSON RODOLFO MUNIZ DE 
CARVALHO, portador do RG nº. 870.528 SSP/RO e CPF/MF nº.883.768.342-15, 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, que tem por finalidade estabelecer 
os direitos e obrigações das partes na execução contratual, de acordo com a legislação vigente, 
resultante do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 
004/2017/CPP/ALE/RO, conforme Processo Administrativo nº 13790/2016-81, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem como objeto o registro de preço da contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender a frota de veículos 
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a pedido Departamento de Logística, 
conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Ed it~ 
Parágrafo único. A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições constantes dos documentos a seguir enumerados que integram o con at~ 
independente de sua transição: ,, 

a) Edita_! do Pregão Presencial nº 004/2017/CPP/ALE/RO e seus anexos/ 
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b) Proposta de Preços apresentada pela Contratada no Pregão Presencial no 
004/2017/CPP/ALE/RO. 

PARAGRAFO ÚNICO - Os casos omissos deste contrato serão resolvidos de acordo com os 
termos da legislação, ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos 
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 8.666/93, Código de Defesa do 
Consumidor, subsidiariamente, bem como nos dem,ais regulamentos e normas administrativas 
federais, independente de sua transição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2. Entende-se por lavagem de veículo todo procedimento adotado com o objetivo de remover 
sujeiras, manchas, resíduos, com a posterior secagem, bem como com a aplicação de polímeros e 
polimento, visando à manutenção do estado geral da pintura e do veículo, abrangendo os 
seguintes tipos de lavagem: 

2.1. Lavagem Completa/Geral: inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, 
aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, 
embuchamentos, lavagem das entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde 
for possível o alcance dos pontos desejados. Inclui-se a limpeza a seco interna que compreende: 

a) Limpeza 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. 

2.2. Lavagem Simples/Rápida: Entende-se por lavagem simples/rápida a que 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 entreportas, parachoques, pneus, aros, 
telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada. A 
lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte inferior 
do veículo, lavagem do motor e polimento. 

2.3. Lavagem Especial: Lavagem completa, incluindo a desmontagem/montagem para lavagem 
dos carpetes e bancos dos veículos, bem como a limpeza dos forros das portas e tetos dos .A:2.~ 
veículos e polimento em toda a lataria externa dos veículos, utilizando-se cera automotiv~ 
específica. 

2.4. Polimento Simples: procedimento realizado com o intuito de gerar ou reativar o brilho em~ 
toda a lataria externa dos veículos, utilizando-se cera automotiva específica para este fim. 4.2. · -
Para a execução dos serviços deve • r utilizados os seguintes procedimentos'/) ~ ' 
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a) Pneus: aplicação de produtos objetivando a limpeza, conservação e aspecto de novos. 

b) Plásticos e borrachas: aplicação de silicone para sua conlervação. 

c) Vidros: utilizar produtos específicos para essa finalidade, a base de álcoois. 

d) Limpeza interna do veículo: 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. 

e) Polimento - utilizar produtos especiais (massa de polimento nº 2 e/ou ceras com auxílio de 
politriz), para retirada de manchas e arranhões leves, encerar e lustra. 

2.5. Em condições normais de operação, cada veículo será lavado e polido no máximo 04 (quatro) 
vezes ao mês, sendo uma lavagem completa e três simples ( ocasião em que deverão ser 
realizados os polimentos simples), e somente uma vez a cada dois meses, se necessário, uma 
lavagem especial, na data que for mais conveniente para a CONTRATANTE. 

2.6. A Requisição de Serviço será enviada a CONTRATADA via e-mail, o qual deverá 
confirmar o recebimento, caso a empresa não possua e-mail, a Requisição de Serviço, deverá ser 
retirada na Secretaria Administrativa, situada na Rua Major Amarantes, nº 390, Bairro 
Arigolândia, nesta Capital , no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DOS SERVIÇOS 

3.1. O valor global da contratação será de R$ R$38.850,40 (trinta e oito mil, oitocentos e 
cinquenta reais e quarenta centavos), para eventual e futura contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de Lava Jato. 

3.2. O presente contrato será pago mensalmente, de acordo com os serviços prestados, calculado 
pelos preços unitário, discriminados na tabela abaixo: 

Tipos de QTD '.rD VALOR YACôR 
Veículos MENSAL ANUAL UNT . 101'.ÃL · 

Procedida na parte interna e externa do veículo, 
retirando toda a suje ira observada na pintura, 
util izando-se xampu neutro e biodegradável, Pequeno 
incluindo a passagem nas entreportas, para- Porte 
choques, pneus, aros, telas, faróis , atingindo todos 

54 
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os pontos desejados. Secagem com flanela limpa e 
conservada. A lavagem simples difere da lavagem 
completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte 
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento. 

Procedimento realizado com o intuito de gerar ou 
reativar o brilho em toda a lataria externa dos 
veículos, utilizando-se cera automotiva especifica 
para este fim. 

Limpeza inferior, externa, interna, secagem e 
acabamento, sopragem, aspiração geral e 
polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do 
motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, 
lavagem das entreportas, para-choques, pneus, aros, 
telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance 
dos pontos desejados. Inclui-se a limpeza a seco 
interna que compreende: a) Limpeza 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. 

Lavagem completa, incluindo a 
desmontagem/montagem para lavagem dos 
carpetes e bancos dos veículos, bem como a 
limpeza dos forros das portas e tetos dos veículos e 
polimento em toda a lataria externa dos veículos, 
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Porte 

Moto 
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Porte 

Médio 
Porte 

Pequeno 
Porte 

Médio 
Porte 

Pequeno 
Porte 

24 

2 
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3 
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R$50,00 

R$100,0 
o 
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utilizando-se cera automotiva específica. Médio 
Porte 

2 

16 

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

R$130,0 R$2.080,00 
o 

R$38.850,40 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação: 

Programa de Trabalho - O 1122102020620000 

Elemento de Despesas - 339036 

Fonte - O 100000000 

Evento - 400091 / UO - 1001 

Nota de Empenho 2017NE00591 de 20/04/2017, no valor R$ 25.896,00 (vinte e cinco mil, 
oitocentos e noventa e seis reais), para cobertura do Maio/2017 a Dezembro/2017. 

Programa de Trabalho - Ol 122102020620000 

Elemento de Despesas - 339036 

Fonte - O 100000000 

Evento - 400091 / UO - 1001 

... 

Nota de Empenho 2017NE00594 de 20/04/2017, no valor R$ 0,40 ( quarenta centavos), para J;f!r 
reforço do empenho de cobertura de Maio/2017 a Dezembro/2017 

4.2. Destaca-se que deverá ser editada a complementação relativa ao próximo exercício. 

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
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5.1 Sempre que julgar necessário, a CONTRATANTE solicitará, durante a vigência do 
respectivo contrato, o serviço na quantidade que for preciso, mediante a entrega da Requisição 
de Serviço; 

5.2 A Requisição de Serviço será enviada ao fornecedor via e-mail, o qual deverá confirmar o 
recebimento, caso a empresa não possua e-mail, a Requisição de Serviço deverá ser retirada na 
Secretaria Administrativa, situado na Rua Major Amarantes, nº 390, Bairro Arigolândia, nesta 
Capital de Porto Velho/RO, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação; 

5.3 O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Requisição de Serviço poderá 
ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela ALE/RO; 

5.4 A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Requisição de Serviço no prazo 
previsto, por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da requisição de serviço, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis; 

5.5 O prazo para o adimplemento do objeto licitado será no máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados do recebimento da Requisição de Serviço, para execução dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento das despesas decorrentes da prestação do serviço objeto deste Contrato será 
efetuado mensalmente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser entregue na 
Divisão de Transportes da ALE/RO até o 5º dia do mês subsequente ao da prestação de serviços, 
consignando os serviços realizados no referido mês. 

6.2. Após as faturas serem aceitas e atestadas por servidor da Divisão de Transportes e, após a 
comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e 
comprovação de sua regularidade fiscal junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal , o 
pagamento será efetuado, no prazo de até 1 O dias, contados do recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura. 

6.3. Na fatura/Nota Fiscal apresentada, a qual corresponderá aos serviços prestados no mês b ..) 
anterior, deverão estar discriminados, de forma clara, os serviços realizados pela Contratada a ~ 
ALE/RO, bem como deverá estar discriminado o preço unitário e total. 

6.4. O pagamento à CONTRATADA será efetuado por meio de ordem bancária em conta 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. A/l 
lJ " 1 
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6.5. A cada pagamento efetivado pela administração, será procedida previa verificação da 
regularidade fiscal do fornecedor Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Seguro Social e Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

6.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os 
mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 
dos pagamentos correspondentes e o prazo de pagamento será contado da data de representação 
do documento corretamente preenchido. 

6.7. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 
27/11/98, e IN/CONJUNTA nº 294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a 
Contribuição para a seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os 
pagamentos que efetuar a Contratada, se esta não apresentar cópia do Termo de Opção do 
Simples Nacional, de que trata a Instrução Normativa SRF nº 608, de 09 de janeiro de 2006; 

6.8. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Edital nº. 004/2017 /CCP/RO e demais 
termos oportunos do processo administrativo nº. 137901. 

6.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

CLÁUSULA SETIMA: DO REAJUSTE 

7.1. Os valores contratados serão lidos e irreajustáveis pelo período de 1 ano, de acordo com a 
Lei 10.192/01. 

7.2. Poderá haver reajuste de preço sempre que solicitado pela CONTRATADA quando ainda 
estiver vigente o contrato e desde que transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentação 
da proposta, sendo índice legal aplicável o IBPM. 

1 CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA 1 

8.1. O presente contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua publicação / 
no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme o 
disposto no caput do art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA: DO AMPARO LEGAL 
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9.1. O respaldo jurídico do presente contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal nº 
8.666/93 e no Processo Administrativo nº 13790/2016-81 , bem como autorização do ordenador 
de despesa para elaboração do contrato (fl.568) e Nota de Empenho nº 2017NE00591, 
20 l 7NE00594, totalizando R$ 25.896,40 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e 
quarenta centavos) (fl. 573/575). 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Além das condições já estabelecidas no contrato, a CONTRATADA obriga-se a: 

§ 1 º. Executar os serviços decorrente desta contratação na forma e condições determinadas no 
contrato e edital de licitação. 

§ 2°. A CONTRATADA deverá ter o seu Posto de Atendimento, na localidade de Porto Velho
RO, num raio de no máximo 08 (oito) quilômetros, a partir da saída do Edifício Sede da 
ALE/RO, situada na Rua Major Amarantes, nº 390, Bairro Arigolândia, CEP 76.801.911 - Porto 
Velho/RO. 

§ 3º. Manter durante todo o prazo de validade, compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação da licitação. 

§ 4°. Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específicas de acidente de trabalho, quando na ocorrência da espécie forem vítimas seus 
empregados no desempenho da prestação dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
ocorridos nas dependências da CONTRATANTE. 

§ 5°. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo sua 
responsabilidade de fiscalização/acompanhamento pela ALE/RO. 

§ 6°. Assegurar a manutenção, suporte técnico e operacional, necessário ao pleno e perfeita 
execução dos serviços de lavagem de veículos, efetuando os ajustes, reparos ou a substituição 
parcial ou total dos materiais, a fim de garantir a segurança da CONTRATANTE, sem qualquer 
ônus adicional. J3, 
§ 7°. Executar os serviços durante a vigência deste Contrato, de acordo com o solicitado em cada 
Requisição de Serviço. 

§ 8°. Reparar/substituir prontamente o bem ou serviço, caso durante a execução de algum serviço 
o mesmo venha a ser irregular, devendo conceder garantia ao serviço prestad°Jf) 

Major Amarante 390 Arigolândia Porto VelholRO. 
Cep.: 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br 

Unidos com o Povo 
Assembleia Legislativa de Rondônia 

l i 



l i 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11. Além das condições já estabelecidas no contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

§ 1 º. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante designado, nos 
termos do art. 67 da lei nº 8.666/93; 

§ 2º. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser CONTRATADA às dependências 
da CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

§ 3°. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Contrato; 

§ 4°. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados; 

§ 5°. Emitir as requisições de serviços, numeradas em sequência e assinadas pela autoridade 
competente; 

§ 6°. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos necessários 
que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços, bem como proporcionar todas as 
condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados; 

§ 7º Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

§ 8º. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

12.1. Constituem motivo para rescisão do presente contrato as situações previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber; 

12.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE de rescindir o presente 
contrato, mediante notificação por oficio entregue diretamente ou pela via postal, com prova de (l 
recebimento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em caso de rescisão administrativa _;Jf" 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93; 

12.3. Aplica-se ta1fém ao presente contrato, no que couberem as regras dos artigos 79 e 80 
Lei nº 8.666/93. J/ 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

13.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 
os serviços, designando um fiscal para acompanhar a execução do contrato, que registrará em 
relatório todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PENALIDADES 

14.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na 
execução, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas no item 17 do Termo 
de Referência, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente, garantida a prévia 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

15.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 
que haja interesse da contratante, com apresentação de devidas justificativas, adequadas às 
condições do Edital e Termo de Referência. 

§ 1 º - Em se verificando necessidade de correções e/ou alterações em conteúdos de cláusulas, 
para melhor ajuste e execução do contrato, a contratada não se opõe a que as mesma sejam 
processadas. 

§ 2° - Fica assegurada a realização de acréscimo e supressão no contrato conforme estabelece o 
Art. 65, da Lei 8666/93. 

~ ____ C_L_A_, U_S_U_L_A_D_É_C_IM_A_S_E_X_T_A_:_D_A_S_D_IS_P_O_S_I~Ç_Õ_E_S_F_IN_ A_ I_S ___ _ __,,,~ 

16.1. Em conformidade com o disposto do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o 
presente instrumento será publicado no ~i~ o Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do 
Estado de Rondônia, na forma de extrato/ 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

16.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Seção Judiciária de Porto Velho - Justiça Estadual. 

16.3. Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente Termo de Contrato, o qual 
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes contraentes e com visto 
do Senhor Advogado Geral desta Casa Legislativa, e registrado às fls. 06 (seis) do Livro de 
Registro de Contratos do ano de 2017 da Advocacia Geral. 

Porto Velho/RO, 26 de Abril de 2017. 

A 
TE 

TANTE 

RODOLFO M - IZ E .,..CARVALHO - Representante Legal 
E. R. M. D RVALHO - ME - CONTRATADA 

7 
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