
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

CONTRATO N° 006/2017-GAB/GOV

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
006/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO GABINETE 
DO GOVERNADOR, COMO CONTRATANTE, E A 
EMPRESA ARINALDO MACHADO LOBO - ME 
COMO CONTRATADA.

Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, de um lado o ESTADO DO 

AMAPÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n° 00.394.577/0001-25, sediado na 

Rua General Rondon n° 259, bairro Central, por intermédio do GABINETE DO GOVERNADOR, como 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe Adjunto de Gabinete, acumulando e em substituição 

pelo Chefe de Gabinete do Governador, Sr. CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, conforme Decreto n° 

4006/2017, brasileiro, domiciliado nesta cidade, residente à Av: Antonio Coelho de Carvalho, n.3881, Bairro 

Santa Rita, portador da Carteira de Identidade n° 277.390 -  SSP/AP, CPF n° 144.948.502-25 e, de outro, a 

empresa ARINALDO MACHADO LOBO - ME, como CONTRATADA, situada na Rua Jovino Dinoá, n° 

2162, Bairro Central, CEP: 68.900-075, Macapá - AP, inscrita no CNPJ n° 14.535.165/0001-72, neste ato 

representada pelo senhor Arinaldo Machado Lobo, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 216911 

PTC-AP e CPF n° 209.666.522-15, residente na Rua Jovino Dinoá, n° 2162, Bairro Central, CEP: 68.900-075, 

Macapá - AP. Resolvem firmar o presente Contrato, com sujeição às normas consubstanciadas na Lei Federal 

n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se no Processo Licitatório (Modalidade Pregão Eletrónico n° 

0035/2017-CLC/PGE), no Processo Administrativo n° 00003/GABGOV/2017, nas disposições da Lei 

10.520/2002, no Decreto Federal n° 5.450/2005, no Decreto Estadual n° 2.648/2007 e, subsidiariamente, 

no que couber, na Lei n° 8.666/93, que rege as Licitações e Contratos Administrativos e suas alterações, 

bem como nas cláusulas e condições seguintes deste instrumento contratual, do qual ficam fazendo parte, 

como peças integrantes, o Termo de Referência e a Proposta.
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CLÁUSULA SEGUNDA -  DO OBJETO:
2.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de lavagem (asseio e conservação) nos veículos pertencentes à frota do Palácio do Setentrião, pelo 

período de 12 (doze) meses;

2.2. A frota atual Palácio do Setentrião é composta por 11 (onze) veículos de pequeno porte e 03 (três) de 

médio porte, podendo a mesma ser alterada posteriormente ou a qualquer momento por motivo de aquisição, 

troca de frota, substituição ou equivalente, conforme Anexo I do Termo de Referência;

2.3. A Contratada se obrigará a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões na 

execução do objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:

3.1. São previstos os serviços, conforme quadro a seguir:

ITEM g j ' ~  * f%  ESPECIFICAÇÃO

01

LAVAGEM SIMPLES: Parte Externa: Remoção manual de barro, lama, areia, piche e 
demais resíduos da parte externa do veículo; lavagem com água e sabão automotivo da 
lataria, rodas, vidros, para-choque, faróis, lanternas, capô, teto, estribo no caso de 
caminhonete, área interna de sua caçamba, limpeza/aplicação de produtos nos pneus. Parte 
Interna: Aspiração do pó de todo o interior dos veículos, inclusive dos bancos, guarnição 
das portas, porta mala, forro, painel de instrumentos, limpeza dos tapetes, aplicação de 
odorizador na parte interna dos veículos e aplicação de cera polidora. Exceto a lavagem do 
motor e baixo.

02

LAVAGEM COMPLETA/GERAL: Parte externa: Remoção manual de barro, lama, 
areia, piche e demais resíduos da parte externa do veículo; lavagem com água e sabão 
automotivo da lataria, rodas, vidros, para-choque, faróis, lanternas, capô, teto, estribo no 
caso de caminhonete, área interna de sua caçamba, limpeza/aplicação de produtos nos 
pneus. Parte Interna: Aspiração do pó de todo o interior dos veículos, inclusive dos 
bancos, guarnição das portas, porta mala, forro, painel de instrumentos, limpeza dos tapetes, 
aplicação de odorizador na parte interna dos veículos, aplicação de cera polidora e lavagem 
do motor e baixo.

3.2. Para todas as exigências constantes nas especificações técnicas, é responsabilidade da Contratada o 

fornecimento dos equipamentos, mão de obra, ferramentas, material de consumo e pessoal qualificado para a
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prestação do serviço, ficando o Palácio do Setentrião isento de quaisquer ônus decorrentes da prestação do 

serviço;

3.3. Os veículos serão entregues no estabelecimento da Contratada nos períodos matutino e vespertino, por 

motoristas credenciados pelo Palácio do Setentrião e deverão ser devolvidos no máximo até as 17:00 horas do 

dia corrente, respeitando o tempo estimado para lavagens segundo Anexo II do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA -  DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. A Contratada deverá manter estabelecimento no município de Macapá para a prestação dos serviços;

4.2. Os serviços deverão ser prestados sempre em dias e horários em que o Palácio do Setentrião esteja em 

funcionamento, a serem divulgados junto aos servidores que farão o acompanhamento dos veículos a serem 

lavados.

CLÁUSULA QUINTA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes da prestação de serviços especializados, objeto deste contrato, correrão à conta 

da previsão orçamentária oriunda dos recursos alocados no Programa 04.122.0005.2293, Elemento de 

Despesa 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos 101.

CLÁUSULA SEXTA -  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento em favor do Fornecedor será realizado por meio de ordem bancária até o 10° (décimo) dia 

útil após a entrega do documento de cobrança ao Gabinete do Governador.

6.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de regularidade 

(certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço 

(FGTS) e Justiça do Trabalho.

6.3. Caso o Fornecedor goze de algum benefício fiscal, este ficará responsável pela apresentação de 

documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 123/2006), 

pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da 

Secretaria da Receita Federal.

6.4. Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Registrado ficará responsável por comunicar ao 

Gabinete do governador qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a 

execução deste Contrato.

6.5. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do serviço, o 

período correspondente não gerará obrigação de pagamento.



6.6. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo do 

serviço;

6.7. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua 

reapresentação e novo “atesto”;

6.8. O pagamento será creditado, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta, 

cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência 

e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

6.9. O CONTRATADO deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de 

suspensão dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

6.10. A Nota Fiscal ou Fatura mensal deverá ser acompanhada pela requisição de serviços individuais que 

comprovem a realização do mesmo.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, uniformizado e identificado;

7.2. Dispor de inffaestrutura para prestação dos serviços que contemple no mínimo uma baia para lavagem 

dos baixos de automóveis, construída em alvenaria e área coberta e com segurança para a guarda e 

estacionamento de veículos;

7.3. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos materiais que ocorram durante a execução dos 

serviços, tais como, quebra do bico injetor proveniente de jato de água, inundação da caixa eletrónica, 

amassamento das aletas dos radiadores do motor e do condensador do ar condicionado provocados pelo jato 

de água ou outra ação humana, deteriorização de peças que pela sua disposição não possam ser molhadas, e 

ainda, além das avarias, responder por danos e desaparecimentos de bens materiais, causados ao 

CONTRATANTE, por seus prepostos ou empregados, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos 

termos do artigo 70, da Lei n° 8.666/93;

7.4. É proibida a subcontratação para fornecimento dos serviços deste Termo de Contrato;

7.5. Executar os serviços dentro da boa técnica, por meio de mão de obra qualificada;

7.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato;

7.7. Atender prontamente as exigências da Contratante relacionadas ao objeto do presente Contrato;

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as 

especificações constantes da proposta;

7.9. Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, 

em razão dos serviços objeto deste Contrato;
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7.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de 

ação ou omissão, doloso ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando do fornecimento de serviços, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.11. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços;

7.12. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à contratante 

e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho;

7.13. Não permitir que os empregados conduzam veículos deste Gabinete do Governador fora das 

dependências do prédio da CONTRATADA;

7.14. Guardar e zelar pelos veículos enquanto estiverem em seu poder para a realização da limpeza, 

responsabilizando-se por eventuais danos ocorridos;

^  7.15. A Contratada obriga-se a fazer uso de produtos especificamente formulados para a lavagem dos veículos,

em quantidade e qualidade adequadas, de acordo com as normas ambientais vigentes e de modo a não causar 

prejuízo aos bens da Contratante;

7.16. Proceder a entrega do automóvel somente a servidor ou membro do Gabinete do Governador ou à pessoa 

indicada pela CONTRATANTE;

7.17. Não utilizar mão-de-obra de crianças e adolescentes, conforme disposição legal do Estatuto da Criança e 

Adolescente em seu art. 67 e art. T , XXXIII, da Constituição Federal;

7.18. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham 

a incidir sobre o fornecimento dos serviços, com respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 

CONTRATANTE;

7.19. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.20. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade/irregularidade referente à execução dos serviços e 

prestar os esclarecimentos necessários;

7.21. Emitir documentos fiscais referentes à prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1. Efetuar o pagamento referente ao objeto do Contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais;

8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio de seu fiscal designado, com livre acesso aos 

locais de trabalho onde os serviços estiverem sendo executado, nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93 e 

demais normas pertinentes;

8.3. Notificar, por escrito, à empresa CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
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8.4. Conduzir os veículos ao estabelecimento da Contratada para a execução dos serviços;

8.5. Emitir, por servidor credenciado, requisição dos serviços;

8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da contratada;

8.7. Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, objetivando a imediata 

reparação;

8.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de 

sanções, alterações e revisões do Contrato.

CLÁUSULA NONA -  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. O servidor designado pela administração, será o encarregado pela Unidade de Serviços e Transportes do 

Gabinete de Segurança Institucional, para exercer o controle do serviço a ser executado pela contratada e 

atestar a correspondente Nota Fiscal;

9.2. No caso de qualquer impedimento deste, ficará a critério da administração nomear outro servidor, para a 

fiscalização do contrato;

9.3. A empresa CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar 

todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Contratante;

9.4. A existência da fiscalização da Contratante, de nenhum modo, diminui ou altera a responsabilidade da 

empresa CONTRATADA, na prestação dos serviços a serem executados;

9.5. A Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da empresa 

CONTRATADA que venha a causar embaraço a fiscalização, ou que adote procedimentos incompatíveis com 

o exercício das funções que lhe forem atribuídas;

9.6. A fiscalização da Administração terá livre acesso as dependências onde os serviços objeto deste Contrato 

estarão sendo executados, para verificar o cumprimento das cláusulas contratuais;

9.7. Para a fiscalização dos serviços prestados, diretamente ou por servidor designado, o Palácio do Setentrião 

poderá adotar os seguintes procedimentos:

9.7.1. Tomar as medidas cabíveis quanto à substituição de qualquer empregado alocado que estiver sem 

uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização do contrato;

9.7.2. Tomar as medidas cabíveis caso a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;

9.8. A fiscalização da Administração terá livre acesso aos procedimentos do serviço contratado para 

o cumprimento das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS GARANTIAS:

10.1. Os serviços a serem fornecidos deverão ser de Ia qualidade;
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10.2. A empresa deverá oferecer garantia para os serviços executados, primando pelo zelo e destreza, não 

eximindo-se de qualquer eventual prejuízo a ser causado resultante do procedimento da lavagem do veículo;

10.3. A prestação dos serviços fornecidos deverá obedecer às especificações a que se refere à Cláusula 

Terceira deste Contrato;
10.4. A CONTRATADA obriga-se a fazer uso de produtos especificamente formulados para a lavagem dos 

veículos de pequeno e médio porte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA VIGÊNCIA:

11.1. Este Contrato será firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento 

contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo a critério 

das partes, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 

57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DO PREÇO

12.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados, o valor estimado de R$ 

51.600,00 (ciquenta e um mil e seiscentos reais), compreendendo exercício 2017/2018, sendo o valor unitário 

de cada serviço discriminado conforme indicação do quadro abaixo:

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT.
VALOR

UNIT.
VALOR TOTAL

01

LAVAGEM SIMPLES (VEÍCULOS DE 

PEQUENO PORTE) CONFORME 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 2362

432 R$ 35,00 RS 15.120,00

02

LAVAGEM SIMPLES (VEÍCULOS DE 

MÉDIO PORTE) CONFORME 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 2362

288 RS 50,00 RS 14.400,00

03

LAVAGEM COMPLETA (VEÍCULOS 

DE PEQUENO PORTE) CONFORME 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 2362

192 R$ 60,00 RS 11.520,00

04

LAVAGEM COMPLETA (VEÍCULOS 

DE MÉDIO PORTE) CONFORME 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 2362

96 RS 110,00 RS 10.560,00

TOTAL RS 51.600,00
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12.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução do objeto,

incluindo o fornecimento de insumos, impostos, taxas, tributos e demais encargos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

13.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, 

verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 

contratuais em questão, toma passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.° 10.520/2002, no Decreto n.° 

5.450/2005, na Lei n.° 8.666/1993 e no contrato, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme 

listado a seguir:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com pena de multa e obedecerão 

ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências;

13.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA.

77 a 80 da Lei n.°8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

procedimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO -  A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA RESCISÃO:

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos

e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por 

via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato.

b) amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislação.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - De conformidade com o § 2o do artigo 79, da Lei n° 8.666/93, quando a rescisão 

ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será 

este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO -  A rescisão poderá acarretar a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

15.1. O extrato do presente Contrato será publicado no órgão da imprensa oficial, conforme o disposto no 

parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO FORO:

16.1. Para dirimir qualquer duvida oriunda do não cumprimento deste instrumento, eventualmente não 

resolvido no âmbito administrativo, as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá, Estado do Amapá, com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais.

Macapá (AP), 06 de Novembro de 2017.

CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES
Chefe de Gab nete do Governador 

Em s ubstituição 
CONTRATANTE

/  ARINALDO MACHADO LOBO
Representante legal da empresa ARINALDO MACHADO LOBO - ME

CONTRATADA
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