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PREGA0 PRESENCIAL NO 069/2018 - PROCESSO NO 102/2018 - D.A. -- D.C L.

CONTRATO NO 149/2018

Contrato para execugao de servigos de controle de

animais sinantr6picos, compreendendo os servigos de

desinsetizagao, dedetizagao, descupinizagao,

desratizagio, servigos de limpeza e desinfecgao

bacterio16gica de caixas de agua/ cisternas nas

unidades vinculadas ao Departamento Municipal de

Educagio do Municipio de Mirassol/SP - celebrado entre

o MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresa AACP

SEKVlgO AMBIENTAL EIRELI ME-

Pelo presente instruments, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa juridica de

AMBIENTAL EIRELI ME, CNPJ ne 25.361.124/0001-23, Inscrigao Estadual: lsenta. situada na Avenida fete de

Setembro, no 1136, bairro Centro, em Saltinho, SP, CEP: 13.440-000 neste ato, representada por seu

administrador, Sr. ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO pINHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em

17/06/1982, RG. 33.988.459-9 - SSP/SP, CPF. 298.037.758-98, residente e domiciliado(a) na Rua lugoslavia, no

736, bairro Agua Branca, em Piracicaba, SP, CEP 13.425-236, doravante denominada CONTRATADA, celebram o

presente Cantrato, nos termos do Edital do Pregao Presencial Ro 069/2018 de 26 de setembro de 2.018,
Processo no 102/2018, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJ ETO

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a executar de servigos de

controle de animais sinantr6picos, compreendendo os servigos de desinsetizagao, dedetizagao, descupinlzagao,

desratizagao, servigos de limpeza e desinfecgao bacterio16gica de caixas de agua/ cisternas nas unidades

vinculadas ao Departamento Municipal de Educagao do Municipio CONTRATANTE, nos locals especificados no

Lote OI do Anexo 1, do Edital do Pregao Presencial no 069/20..... tembro de 2.018, Processo Ro

102/20182 l
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CLAUSULA SEGUNDA - O Edital do Pregao Presencial Ro 069/2018 de 26 de setembro de

2.018, Processo no 102/2018 e seus Anexos, integram do presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato sera de 12 (doze)
meses a contar da assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- O Puzo do contrato poder6 ser prorrogado por iguais e

sucessivos periodos com vista a obtengao de pregos e condig6es maid vantajosas para a Administragao, limitada a

60 (sessenta) meses, conforme o disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO -- Casa houver a prorrogagao prevista no PARAGRAFO

ANTERIOR, o contrato seri atualizado atrav6s do indice IPCA, em observincia ao artigo 55, 111 da Lei Federal no
8.666/93.

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A execugao dos servigos ocorrer3o nos locais constantes do Anexo

I do Edital de Pregao Presencial Ro 069/2018 de 26 de setembro de 2.018, Processo no 102/2018, em dia atil, de

segunda a sexta-feira, no horirio das 08h00min is 12h00min e das 13h00min is 17h30min. mediante

agendamento com no mfnimo 24 (vinte e quatro) horas de anteced6ncia, diretamente com o responsivel de cada
unidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- O servigo de dedetizagao 6 composto por 02 (duas)

aplicag6es/ etapas, devendo a primeira ocorrer em todos os locals constantes do Anexo I do Edital, em at6 45
(quarenta e cinco) dias apes a assinatura do contrato

PARAGRAFO SEGUNDO -- A segunda dedetizagao seri realizada apes 06 (sein) memes da

primeira aplicagao/etapa, no puzo de 30 (trinta) dias, mediante ordem de servigo que dever6 ser expedida com

anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias, antes do vencimento da garantia prevista na CLAUSULA NONA dente
Terms Contratual.

CLAUSULA QUINTA - Para a execugao dos servigos da dedetizagao, a CONTRATADA

dever6 providenciar is suas expensas todos os materiais e insumos necessirios, inclusive, se for o casa.
equipamentos, como: escadas, andaimes, etc.

CLAUSULA SEXTA -- As despesas de deslocamento, alimentagao e estadia do pessoal

envolvido na execugao dos servigos, correrio por conta da CONTRATADA que, para tanto, deveri se utilizar de
material de sua propriedade.
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CLAUSULA SETIMA -- Fonda a conclus3o do servigos, a CONTRATADA dever6 emitir

Certificado de Realizagao do Servigo para afixagao no local, bem coma, utilizar na sua execugao, produtos que

possuam registro em 6rgao competente vinculado ao Minist6rio da Sa6de.

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA OITAVA -- Na ocasi3o da limpeza, a CONTRATADA deveri vistoriar toda a

instalafao hidraulica, reparando eventuais problemas decorrentes da limpeza.

CLAUSULA NONA - Cada aplicagao do servigo de dedetizagao deveri possuir garantia de

no minima 06(leis) memes, contados da data de sua conclusio.

CLAUSULA DECIMA O Departamento de Educagao se reserva no direito de inspecionar a

execugao dos servigos, podendo recuse-los, solicitar que os mesmos sejam refeitos, no puzo de 48 (quarenta e

alto) horas, contadas da data da Notificagao escrita, caso estejam em desacordo com as especificag6es do Edital

de Pregao Presencial no 069/2018 de 26 de setembro de 2.018, Processo no 102/2018 e deus Anexos.

DAS 0BRIGAg6ES DA CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se obriga a promover a execugao dos

servigos nos locals indicados, rigorosamente de acordo com as discriminag6es constantes no Edital de Pregao

Presencial Ro 069/2018 de 26 de setembro de 2.018, Processo no 102/2018 e deus Anexos, garantindo nova

execugao em at6 48 (quarenta e otto) horan, contadas da data da Notificagao escrita do Departamento de

Educagao, sem qualquer anus para a CONTRATANTE, cano esteja em desacordo com o solicitado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- A CONTRATADA deveri fornecer ao seu funcionirio os

equipamentos de protegao individual necessirios a execugao de cada servigo determinado,
PARAGRAFO UNICO - Deveri responsabilizar-se tamb6m pelos atom praticados por deus

prepostos, no tocante a manutengao da seguranga individual e coletiva, durante a execugao das servigos

prestados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA deveri manter durante toda a

execugao do contrato a compatibilidade com as obrigag6es assumidas em relagao a today condig6es habilitagao e

qualificagao exigidas no e Edital do Pregao Presencial no 069/2018 de 26 de setembro de 2.018, Processo Ro

102/2018 e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -- A CONTRATADA deveri cumprir rigorosamente a

Legislagao referente a Seguranga e Medicina do Trabalho, NR-06 (uso de equipamentos de protegao individual),

regulamentada por memo da Portaria no 3.214/78. do Minist6rio do Trabalho e Emprego, ou de outro diploma

legal que vier a substitui-la, assim coma, fornecer. treinar e fiscalizar o uso de todd os Equipamentos de Protegao

Individual (EPI) E Equipamentos de Protegao Coletiva (EPC) necessirios e obrigat6rios a cada tipo de servigo, por

deus funcion6rios, em conformidade com a NR-06 -- EPI -:.Ea
io individual
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CLAUSULA DECIMA QUINTA -- A CONTRATADA deveri emitir Certificado de Realizagao

do Servigo para afixagao no local no qual especifique o puzo de validade dos sewigos e produtos aplicados com

n6mero dos deus respectivos registros no Minist6rio da Sa6de.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -- Deveri a CONTRATADA cumprir todas as leis ambientais

vigentes, quer de imbito Federal, Estadual ou Municipal, quanto a execugao dos servigos ora contratados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -- Os servigos prestados somente servo considerados

recebidos apes a confer6ncia peso Departamento de Educagao do CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA OITAVA -- O CONTRATANTE reserva o direito de n3o receber os

servigos prestados em desacordo com o quanto previsto neste instruments, podendo cancelar o contrato e aplicar

as sans6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA NONA - A CONTRATADA se obriga a cumprir today as condig6es

estabelecidas no item 14, do Edital do Pregao Presencial no 069/2018 de 26 de setembro de 2.018, Processo no

102/2018 e deus anexos.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA - O valor total do contrato corresponde a importancia de R$
4.312,00 (quatro mil trezentos e doze reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" desta C16usula,

aqueles referentes a impostor e outros custom diversos, inclusive, frete.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nio servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuidos aos produtos na proposta apresentada

pda CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em cason excepcionais, em que restar, devidamente

comprovado e justificado, o desequilrbrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos estabelecidos no artigo

65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, cano em que, o CONTRATANTE podera reajusta-los.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - O pagamento dever6 ocorrer em at6 20 (vinte) dias

da data de apresentagao de cada Nota Fiscal de Prestagao de Servigos correspondente, com aceite e visada pdas

Comiss6es de Recebimento e Fiscalizagao e pda Diretora do Departamento de Educagao do Municfpia
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - A nota fiscal de Prestagao de Servlgos deveri ser detalhada com as

seguintes discriminag6es: descrigao do servigo, local de execugao, prego unjEJEiaWm2 do serfigo prestado e
valor total.

o, prego un 2 do servigo
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- Casa o Municrpio CONTRATANTE ultrapasse o puzo

estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sabre o valor do d6bito ou da parcela

incidirao, para fins de atualizagao monet6ria, remuneragao do capital e compensagao da mora, os indices oficiais

de remuneragao bisica e juros aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, ate o efetivo pagamento.

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA vIGESIMA TERCEIRA- As despesas decorrentes dente contrato serif

cobertas pda seguinte dotagao orgament6ria =

. 020702123610053.2.038 - 33903905 - F.1431 - QESE UNIAO - CA.200.00.02

020702123610053.2.031 - 33903905 - F.1697 - QESE UNIAO - CA. 200.00.02

020702123610053.2.173 - 33903905 - F.1698 - 15% Educ. - CA.200.00.02

DA RESCISA0 E PENALIDADES

CLAUSULA vIGESIMA QUARTA - Ocorrendo inadlmplemento total ou parcial da avenga

por parte da CONTRATADA, ficari etta sujeita is sang6es previstas no artigo no artigo 7o, da Lei no l0.520, de

17 de julho de 2002, artigos 86 e 87 da Lei Ro 8.666. de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal 5.130/2015.

CLAUSULA yIGESIMA QuiNTA - A CONTRATADA estari sujeita, ainda a:

I -- Multa de at6 20% (vinte por cents) sabre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecugao total ou parcial da avenga, bem coma, a sua rescis3o unilateral, por sua exclusiva culpa, sem prejuiza

de outras sang6es previstas em Lei;

11 -- Multa de 1% (um por cents) por dia de atraso na entrega do objeto, sabre o valor total

do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Os encargos trabalhistas e previdenciarios respectivos ,

bem como o recolhimento de todos os tributos devidos por lei dentro dos prazos estabelecidos decorrentes dente

contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA yIGESIMA SETIMA -- A CONTRATADA deveri responsabilizar-se por

quaisquer anus, encargos e obrigag6es comerciais, flscais, tributarias, previdenciirias e trabalhistas, bem como

por contratar sob suas expensas todas as modalidades de seguros a que se julgar exposta em face dos servigos;

por todos os danos e prejuizos que. a qualquer titulo, causar a CONTRATANTE e a terceiros, em virtude da

execugao de servigos a seu encargo, respondendo por si, por deus sucessores, prepostos, funcionirios ou

contratados, nio tends a CONTRATANTE qualquer vinculo trabalhist!..gj£eto ou indireto com o pessoal da

CONTRATADA.

DAS 01SPOSX96ES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEG6clos JUniDicos

i'DR. MARIANO DE SIQUEIRA Fll.H0''
Rua Capitao Neves, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

@' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
www.mirassol.so.aov.for

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - Este contrato reger-se-a pele disposto nas Leis no

l0.520, de 17 de julho de 2002, pda Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, pele Decreto

Municipal no 5.130, de 24 de novembro de 2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal no 8.666, de 21 de

junho de 1993; Decreto Federal no 8.538 de 06 de outubro de 2015 e demais normas regulamentares aplicaveis

a especte.

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA NONA - Para dirimir quaisquer d6vidas ou litigios decorrentes da

interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP. com

renOncia expressa a qualquer outro, por mats privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instruments de Contrato,

digitado em 06 (sets) vias, de igual teor e forma, com 02 (dual) testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 27 de dezembro de 2018

AMBIENTAL EIRELI ME ALEXANDRE
CON

Municipio de Mira#so
Dr. Andre Ricardo Vieira ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO

elg i.gZ' 1 2'0/''''')

9.
Tesiemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG,. 20.352.534

kula IO1.625-3M

Wr\l
ilaHa Silva Costa Moura

i5-7 SSP/SP
Mi 1061756

Diretor do Depto de Educagio
Maria\Cilia Guarnieri Parra Payola


