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CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO 

// LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

 

CONTRATO Nº   02/2018   –   PREGÃO Nº 43/2017 – PROC 3329/2017 – HOMOL:09/01/18 

 

O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10 com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares 

Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor JOSÉ CARLOS CABRERA 

PARRA,  e de outro lado a empresa MATHEUS DUARTE VIEL ME, estabelecida a Rua Eliezer 

Montenegro Magalhaes, na cidade de Pontalinda. Inscrita no CNPJ nº. 24.542.412/0001-11, 

representada pelo Sr. Matheus Duarte Viel, portador do RG nº 49.742.632-8, pactuam o presente 

Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do 

Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 43/2017 – que é regida pela Lei 10.520/02, aplicando-

se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo 

as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desinsetização, desratização e 

limpeza e tratamento dos reservatórios de água das escolas e creches do município de Álvares 

Machado, conforme segue: 

 

LOCAIS A SEREM DESINSETIZADOS E DESRATIZADOS 
EMEIF ALVARES MACHADO Fernando Costa, 314 

EMEIF MERCEDES SANCHES YAMAFUKO Bernardo Guimarães s/nº - P. Pinheiro 

EMEF MARIO COVAS Geraldo Candido Martins 220 –  

EMEIF PROF. MARCIA HELENA Graça Aranha S/Nº - P. Pinheiros 

EE MARECHAL DO AR MARCIO DE SOUZA Graça Aranha, s/n° P. Pinheiros 

EMEIF TEREZA ITO POLIDORO Guarucaia, 679 – Jd. Bela Vista 

EMEIF VEREADOR JOSÉ MOLINA  Distrito de Coronel Goulart 

CRECHE EVA SOARES BOIGUES Av. Alfredo Marcondes 

EMEF GOV FRANCO MONTORO Joaquim Nabuco 95 – P. Pinheiro 

CRECHE VÔ LAU Jd.  Primavera 

CRECHE JOSÉ LOURENÇO Distrito de Coronel Goulart 

EMEIF AP. MARQUES VACCARO Av. Brasil 115 – Raio do Sol 

EMEIF MARIA LUIZA MESSIAS RIBEIRO R. Teófilo Dias, s/n Pq. Pinheiros 

CENTRO ED. INF. RECANTO DO AMANHECER S/C LAR 

DOS MENINOS 

R. Joaquim Nabuco, Parque dos Pinheiros 

 

LOCAIS – LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

 
EMEIF ALVARES MACHADO Fernando Costa, 314 9 Cx 1.000 Lts 

EMEIF MERCEDES SANCHES 

YAMAFUKO 

Bernardo Guimarães s/nº - 

P. Pinheiro 
2 Cx 1.000 Lts 

EMEF MARIO COVAS 
Geraldo Candido Martins 

220 –  
1 Cx cilíndrica 38.000 Lts 

EMEIF PROF. MARCIA HELENA 
Graça Aranha S/Nº - P. 

Pinheiros 

1 Cx 22.500 Lts compartilhada 

c/ EE Marechal do Ar 

EE MARECHAL DO AR MARCIO DE Graça Aranha, s/n° P. 1 Cx 22.500 Lts compartilhada 
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SOUZA Pinheiros c/ Emeif Marcia Helena 

EMEIF TEREZA ITO POLIDORO 
Guarucaia, 679 – Jd. Bela 

Vista 
2 Cx 1.000 Lts 

EMEIF VEREADOR JOSÉ MOLINA  
Distrito de Coronel 

Goulart 
3 Cx 1.000 Lts 

CRECHE EVA SOARES BOIGUES Av. Alfredo Marcondes 2 Cx 500 Lts 

EMEF GOV FRANCO MONTORO 
Joaquim Nabuco 95 – P. 

Pinheiro 
4 Cx 1.000 Lts 

CRECHE VÔ LAU Jd.  Primavera 
1 Cx cilíndrica c/ 2 repartições 

Total. 35.000 Lts 

CRECHE JOSÉ LOURENÇO Distrito de Cel. Goulart 3 Cx 1.000 Lts 

EMEIF AP. MARQUES VACCARO 
Av. Brasil 115 – Raio do 

Sol 

3 Cx. 1.000 Lts 

1 Cx 500 Lts 

EMEIF MARIA LUIZA MESSIAS RIBEIRO 
R. Teófilo Dias, s/n Pq. 

Pinheiros 
2 Cx 1.000 Lts 

CENTRO ED. INF. RECANTO DO 

AMANHECER S/C LAR DOS MENINOS 

R. Joaquim Nabuco, 

Parque dos Pinheiros 
1 Cx cilíndrica 28.000 Lts 

 

1.2 Para a execução dos serviços deverão ser observadas todas as normas de regência, 

principalmente a lei nº 6.437/1977 e a RDC nº 52/2009 da ANVISA.  

A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das 

funções relativas às atividades pertinentes ao controle de pragas urbanas, devendo apresentar o 

registro deste profissional junto ao respectivo conselho.  

 

1.3 Deverão ser disponibilizados pela Contratada os equipamentos de proteção individual (EPI's) 

que forem necessários para a segurança dos funcionários que irão desempenhar os serviços, bem 

como para o funcionário da Secretaria de Educação, quando o mesmo for acompanhar a execução 

do objeto, sendo a mesma responsável também pela alimentação, uniformes, transporte e todos os 

custos previstos na legislação trabalhista, para todos os funcionários envolvidos na execução do 

objeto. 

 

1.4 Deverá ser efetuada a limpeza da sujidade incrustada nas superfícies dos reservatórios de água; 

realizar tratamento químico à base de hipoclorito de sódio para combate de eventuais 

microorganismos presentes; 

 

1.5 Os serviços deverão ser realizados de acordo com as recomendações da OMS e ao final deverá 

ser emitido um Certificado de execução dos trabalhos realizados. 

 

1.6 Fica facultado às empresas participantes a realização de visita técnica aos locais acima, 

devendo ser previamente agendada junto a Divisão de Obras do município das 8 as 15 horas pelo 

telefone 3273-9300. 

 

1.7 O objeto deverá ser executado 02 (duas) vezes no período de 12 (doze) meses, com intervalo de 

06 (seis) meses, sendo a primeira execução em até 05 dias a partir da Ordem de Serviço e a 

segunda execução em até 06 (seis) meses após a primeira. 

 

1.8 A Contratada deverá efetuar os serviços de desinsetização e desratização com a aplicação de 

produto químico de longo efeito residual - internamente (paredes, rodapés, cantos, etc.) e 

externamente (paredes, cantos, gramas, rede sanitária, rede de águas pluviais, caixa de passagem e 

gordura, e caixas de passagem elétrica), tendo como objetivo o controle e extermínio de insetos 
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rasteiros (formigas, baratas, etc.) e roedores, utilizando-se de tecnologia de proteção segura sem 

agressão ao meio ambiente e aos imóveis como um todo e seu acervo bibliográfico e documental. 

 

1.9 A Contratada deverá garantir o serviço executado pelo prazo de 180 dias, prontificando-se a 

refazê-lo total ou parcialmente em caso de reincidência. 

 

1.10 Após a realização dos serviços, a empresa deverá fornecer documento/ certificado de garantia, 

no qual especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. No período de validade 

dos serviços, a empresa deverá dar toda a assistência que se fizer necessária para garantir o 

controle da infestação nas áreas tratadas. 

 

1.11 Os produtos que serão utilizados deverão ser de baixa toxidade (piretróides), de última 

geração com ação residual. O ambiente deverá estar em condições para uso normal dos 

funcionários e usuários em até 12 (doze) horas após a aplicação. 

 

1.12 A Contratada deverá realizar a limpeza do reservatório ou caixa d’água, inclusive a tampa, por 

hidrojateamento com pressão moderada e uso de escovas de cervas de nylon para que as paredes 

não sejam danificadas, eliminando-se assim toda a sujeira aderida nas mesmas. A água residual do 

fundo do reservatório deverá totalmente escoada. Os resíduos oriundos desta limpeza serão 

retirados do reservatório, e o processo será repetido novamente por mais duas vezes. Após a 

limpeza, fazer a desinfecção do reservatório pulverizando-se nas paredes e na tampa uma solução 

bactericida e fungistática (Hipoclorito de sódio a 5%), que agirá por um período de trinta minutos. 

A solução pulverizada no reservatório deverá será removida, deixando a caixa pronta para uso. 

 

1.13 Os produtos utilizados bactericidas deverão ser previamente testados pelos fabricantes e 

registrados para tratamento domissanitário pelo Ministério da Saúde. 

 

1.14 A Contratada deverá oferecer no mínimo 06 (seis) meses de garantia, para limpeza e 

desinfecção de reservatórios de água potável. 

 

1.15 Após a realização dos serviços, a empresa deverá espedir certificado da limpeza com garantia, 

no qual especifique o prazo de validade dos serviços e produtos aplicados. No período de validade 

dos serviços, a empresa deverá dar toda a assistência que se fizer necessária para garantir a 

eficiência do serviço. 

 

1.16 Os serviços deverão ser executados em todos os locais determinados na Ordem de Serviço, em 

dias e horários previamente agendados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, com os 

respectivos servidores responsáveis de cada unidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  

2.1 Fica estipulado que para as Dedetizações efetuadas nos 14 (quatorze) locais acima 

mencionados custarão ao município o valor de R$ 1.750,00 totalizando as duas (02) aplicações o 

valor de R$ 3.500,00, e para as Limpezas de Caixas de Agua efetuada nos 14 (quatorze) locais 

acima mencionados custarão ao município o valor de R$ 1.960,00 totalizando as duas (02) 

aplicações o valor de R$ 3.920,00;  perfazendo o valor Total do Contrato de R$ 7.420,00 (Sete 

Mil e Quatrocentos e Vinte Reais). 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

3.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato ocorrerão por conta dos recursos 

disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 

 
Conta: 65 – Crédito Orçamentário 

Unidade Orçamentária: 02.04 

Funcional: 123610047- Educação 

Projeto/Atividade: 2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 

 

Conta: 1773 – Crédito Orçamentário 

Unidade Orçamentária: 02.04 

Funcional: 123650012 - Educação 

Projeto/Atividade: 2012000 – Manutenção dos Serviços de Creche e Pré Escola 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1 O objeto deverá ser executado 02 (duas) vezes no período de 12 (doze) meses, com intervalo de 

06 (seis) meses, sendo a primeira execução em até 05 dias a partir da Ordem de Serviço e a 

segunda execução em até 06 (seis) meses após a primeira. 

 

4.2 Qualquer anormalidade deverá ser imediatamente comunicada ao funcionário responsável 

designado pela administração municipal;  

 

4.3 A contratada deverá apresentar os documentos após finalizadas as aplicações em todos os 

locais, juntamente com as notas fiscais dos serviços prestados, que deverão ser devidamente 

atestadas pelo setor competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

5.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas à administração, limitada a sessenta meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 

6.1 Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte da 

Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim todos e 

quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega das notas fiscais devidamente atestadas 

pelo setor competente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 

8.1 O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos 

preços dos produtos serão adotados critérios do Governo Federal, devendo ser apresentado 

planilhas de custos do produto, com seus devidos comprovantes, em conformidade com o Artigo 

65, II “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 

9.1 Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 

 

9.1.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, 

que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2.002. 

 

9.1.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições 

da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro 

de Fornecedores.  

 

9.1.3 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do 

contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da 

primeira convocada.  

 

9.1.4 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 

Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a 

critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

 

9.1.5 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um 

por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

10.1 A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 

aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer 

direito à indenização nos seguintes casos: 

 

a). Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 

fusões; 

 

b). Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, 

cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares Machado; 

 

c). Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 

 

d). Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 

 

10.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
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10.3 Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 

contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 

honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 

 

10.4Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e 

seus anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 

contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 

cominações legais. 

  

PM-Álvares Machado, 09 de janeiro de 2018 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 

 

 

_______________________________________ 

Contratado: MATHEUS DUARTE VIEL ME 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

1ª._______________________________        2ª._______________________________ 


