
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO 

DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA 

FROTA MUNICIPAL 

 

 

Contratante: Município de Centenário, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob o nº 93.539.138/0001-44, com sede administrativa na Av. Antonio Menegatti, 

845, Centenário, RS, neste ato por seu Prefeito Municipal. 

 

Contratada:  

 

    , firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

Objeto: Prestação de serviços de lavagem e conserto de pneus de veículos, máquina e 

equipamentos da frota municipal, com fornecimento de material e mão de obra, como sendo: 

LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 Lavagem Motoniveladora 

02 Lavagem Retroescavadeira 

03 Lavagem Trator de Esteira 

04 Lavagem Pá Carregadeira 

05 Lavagem Rolo Compactador 

06 Lavagem Britador Móvel 

07 Lavagem Caminhão Basculante / Tanque com motor 

08 Lavagem Caminhão Basculante / Tanque sem motor 

09 Lavagem Veículo Caminhonete / Utilitário com motor 

10 Lavagem Veículo Caminhonete / Utilitário sem motor 

11 Lavagem Trator Agrícola 

12 Lavagem Veículo Leve / Passeio com motor 

13 Lavagem Veículo Leve / Passeio sem motor 

14 Lavagem Ambulância sem motor 

15 Lavagem Ambulância com motor 

16 Lavagem Van com motor 

17 Lavagem Van sem motor 

18 Lavagem Micro Ônibus com motor 

19 Lavagem Micro Ônibus sem motor 

20 Lavagem Ônibus com motor 

21 Lavagem Ônibus sem motor 

22 Lavagem Equipamentos e Implementos Agrícolas diversos 

23 Lavagem Escavadeira Hidráulica 

 

 

LOTE II 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

1000 x 20 



 

 

02 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

900 x 20 

03 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

275/80-22.5 

04 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

17.5-25 

05 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

19.5-24 

06 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

12-16.5 

07 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

16-9-28 

08 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

175-70-13 

09 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

215 x 75 x 17.5 

10 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

205 x 75 x 16 

11 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

195 x 65 x 15 

12 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

205-70-15 

13 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

225 x 70-15 

14 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

750 x 16 

15 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

185-70-14 

16 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

185-65-14 

17 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

14-9-26 

18 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

21-1-30 

19 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

18-4-30 

20 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, montagem e reinstalação do pneu 

12-4-24 

 

Obs. I: Os serviços, objeto deste contrato, envolvem a disponibilidade, pela contratada, da 

estrutura física necessária, como rampa, equipamentos, materiais, instrumental, pessoal e tudo 

o mais que se fizer necessário à prestação dos serviços de lavagem e conserto de pneus, 

relacionados ou não neste instrumento ou no edital do qual decorre, em local estabelecido no 

perímetro urbano do Município. 

 

Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelos preceitos de 

direito público, pelo edital do qual decorre e se vincula, aplicando-se, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 



 

 

 

Cláusula Segunda: O preço justo e acertado que o contratante pagará à contratada, por 

conserto e lavagem, conforme pregão presencial nº 06/2017 será de : 

LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 

01 Lavagem Motoniveladora  

02 Lavagem Retroescavadeira  

03 Lavagem Trator de Esteira  

04 Lavagem Pá Carregadeira  

05 Lavagem Rolo Compactador  

06 Lavagem Britador Móvel  

07 Lavagem Caminhão Basculante / Tanque com motor  

08 Lavagem Caminhão Basculante / Tanque sem motor  

09 Lavagem Veículo Caminhonete / Utilitário com motor  

10 Lavagem Veículo Caminhonete / Utilitário sem motor  

11 Lavagem Trator Agrícola  

12 Lavagem Veículo Leve / Passeio com motor  

13 Lavagem Veículo Leve / Passeio sem motor  

14 Lavagem Ambulância sem motor  

15 Lavagem Ambulância com motor  

16 Lavagem Van com motor  

17 Lavagem Van sem motor  

18 Lavagem Micro Ônibus com motor  

19 Lavagem Micro Ônibus sem motor  

20 Lavagem Ônibus com motor  

21 Lavagem Ônibus sem motor  

22 Lavagem Equipamentos e Implementos Agrícolas diversos  

23 Lavagem Escavadeira Hidráulica  

 

 

LOTE II 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 

01 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 1000 x 20 

 

02 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 900 x 20 

 

03 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 275/80-22.5 

 

04 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 17.5-25 

 

05 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 19.5-24 

 

06 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 12-16.5 

 

07 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 16-9-28 

 

08 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 175-70-13 

 



 

 

09 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 215 x 75 x 17.5 

 

10 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 205 x 75 x 16 

 

11 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 195 x 65 x 15 

 

12 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 205-70-15 

 

13 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 225 x 70-15 

 

14 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 750 x 16 

 

15 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 185-70-14 

 

16 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 185-65-14 

 

17 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 14-9-26 

 

18 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 21-1-30 

 

19 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 18-4-30 

 

20 Conserto, com retirada, desmontagem, conserto, 

montagem e reinstalação do pneu 12-4-24 

 

 

  

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços objeto deste contrato será efetuado 

mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, proporcional à prestação dos serviços 

efetivamente realizados, quantidade e tipo de veículos, máquinas e equipamentos lavados e 

quantidade e bitola de pneus consertados, em cada oportunidade/solicitação, com base na 

planilha comprobatória e a emissão da correspondente nota fiscal. 

Parágrafo Segundo: Cabe à contratada a prestação dos serviços arcando, para tanto, com 

todas as despesas que de tal ato advierem, tais como despesas com material, equipamentos, 

pessoal, instrumental, equipamentos de proteção individual e coletivo, licenças, taxas, 

impostos, estrutura física, e outras despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ou não neste 

instrumento. 

Parágrafo Terceiro: O Município pagará por conserto e lavagem efetivamente realizada, 

mediante preenchimento de planilha comprobatória. 

Parágrafo Quarto: O valor constante desta cláusula poderá ser reajustado anualmente com 

base no IGPM-FGV acumulado no período. 

 

Cláusula Terceira: O presente contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, 

contados de seu assinatura, podendo ser prorrogado. 

 

Cláusula Quarta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de 

dotação orçamentária consignada na lei de meios.  

 



 

 

 Cláusula Quinta: Constituem direitos de a contratante receber o objeto deste contrato nas 

condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionado.  

 

Cláusula Sexta: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:  

   a) amigavelmente por acordo entre as partes; 

   b) unilateralmente pela Administração desde que haja interesse público 

e conveniência administrativa; 

   c) por não mais interessar a uma das partes, com comunicação prévia 

com, no mínimo 30 dias de antecedência; 

   d) naquelas previstas na lei de licitações. 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato é pactuado em observância a Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

Cláusula Oitava: Os serviços serão prestados pela contratada de acordo com a necessidade 

do Município, mediante solicitação, sendo que a contratada, quando de cada solicitação, 

deverá concluir a lavagem dos veículos, máquinas e equipamentos em no máximo 04 horas 

contados da solicitação respectiva (entrega da viatura) e, quanto ao conserto de pneus, deverá 

concluir o conserto em no máximo 60 minutos contados da solicitação respectiva (entrega do 

pneu). 

Parágrafo Primeiro: O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação, justificada, da 

contratada e aceita pelo Município. 

Parágrafo Segundo: O Município, quando de cada solicitação de serviço, indicará à 

contratada o(s) tipo(s) de veículos, máquina e ou equipamento que serão objeto da lavagem e 

o prazo para a conclusão das lavagens e de igual forma no que se refere ao conserto dos 

pneus.   

Parágrafo Terceiro: Os serviços, objeto deste contrato, serão prestados de acordo com a 

necessidade do Município, podendo ficar abaixo ou acima da quantidade estipulada.  

Parágrafo Quarto: A contratada deverá realizar os consertos dos pneus e as lavagens, sendo 

responsável por todas as despesas referentes a prestação dos serviços, relacionadas ou não 

neste contrato e no edital do qual decorre e se vincula, cabendo ao Município coordenar e 

fiscalizar os serviços e a indicar os veículos, máquinas e ou equipamentos a serem lavados e 

os pneus a serem consertados.   

Parágrafo Quinto: As lavagens e os consertos, para fins de pagamento, serão controladas 

mediante preenchimento de planilha comprobatória, em cada oportunidade e para cada 

veículo/máquina/equipamento e bitola de pneu.  

Parágrafo Sexto: A contratada terá que refazer os serviços considerados em desacordo, sem 

qualquer custo adicional ao Município. 

Parágrafo Sétimo: O Município é o responsável pelo transporte dos pneus a serem 

consertados e dos veículos, máquinas e equipamentos até o estabelecimento da contratada, 

local onde os mesmos serão consertados/lavados, e de igual forma a retirada dos mesmos após 

a lavagem/conserto.   

 

Cláusula Nona: Todas as despesas necessárias a prestação dos serviços objeto deste contrato, 

indicadas ou não neste instrumento, caberão, exclusivamente, à contratada. Ao Município 

caberá apenas o pagamento dos valores por lavagem. 

 



 

 

Cláusula Décima: À contratada, em caso de infração legal ou contratual, poderá ser aplicadas 

as penalidades previstas na lei das licitações, sem prejuízo de outras responsabilizações e 

ressarcimentos por danos ou prejuízos ao Município ou a terceiros.   

 

Cláusula Décima Primeira: As partes elegem o foro da Comarca de Gaurama, como 

competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato. 

 

  E por estarem assim justos e acordados lavrou-se o presente termo em duas 

vias de igual teor e forma que depois de lido e achado conforme é assinado para que surta 

seus efeitos. 

 

 

  Centenário, ## de ___________ de 2017. 

 

 

HILÁRIO JOSÉ KOLASSA    

       Prefeito        Contratada 

 

 

Testemunhas:  

 

1.     2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A (Razão Social da empresa)_________, inscrita no CNPJ sob nº _________, com endereço à 

_________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _________, titular da Carteira de Identidade 

nº_________ e do CPF nº  _________ DECLARA, sob as penas da lei, que atende todas as condições de 

habilitação constantes do Pregão Presencial nº 002/2017, estando, portanto, apta a participar de todas as fases do 

certame. 

 

Local e data. 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

Obs: Esta Declaração deverá ser entregue no momento do credenciamento, fora dos envelopes 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

Modelo de Declaração - Art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República. 

 

 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A (Razão Social da empresa)_________, inscrita no CNPJ sob nº _________, com 

endereço à _________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _________, titular da Carteira de 

Identidade nº_________ e do CPF nº  _________ DECLARA, em atendimento ao previsto no item ____, do 

Pregão Presencial nº 002/2017, de que não possui no quadro de pessoal empregado(s) menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 

 

Local e data. 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


