Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 31.044/20

PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 090/20.

CONTRATADA: DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA
DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA DO TIPO TAÇA OU TORRE, A SEREM
EXECUTADOS

NAS

DEPENDÊNCIAS

DAS

UNIDADES

ESCOLARES

DO

MUNICÍPIO DE ATIBAIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS.

FUNDAMENTO: ART. 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93

DATA DE ASSINATURA: 27/08/2020.

VALOR: R$ 6.118,00 (SEIS MIL E CENTO E DEZOITO REAIS).
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º
090/20, firmado entre a Prefeitura da Estância
de Atibaia e a empresa Dedetizadora Bioprag
Eireli, no valor total de R$ 6.118,00 (seis mil e
cento e dezoito reais) datado de 27/08/2020,
conforme Processo Eletrônico n.º 31.044/20.

De um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA – SP, inscrita no
C.N.P.J/MF sob o N.° 45.279.635/0001-08, situada na Avenida da Saudade, N.° 252,
Centro, na cidade de Atibaia, representada neste ato pela Secretária de Educação,
Sra. Márcia Aparecida Bernardes, portadora da Cédula de Identidade RG n.º
27.956.905-1 e inscrita no CPF sob n.º 293.875.378-03, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa DEDETIZADORA
BIOPRAG EIRELI, com sede na Rua Minas Gerais, n° 750, Bairro Centro, Conchas –
SP, CEP N° 18.570-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.128.516/0001-30,
representada pelo Sr. Moisés Mendes, portador do R.G. n.º 13077551 SSP/SP e
CPF sob o N.° 037.418.398-84, têm entre si como justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA 1ª – O presente termo tem por objeto a prestação de serviços
de limpeza e desinfecção química de reservatórios e caixas d’água do tipo taça ou
torre, a serem executados nas dependências das unidades escolares do município de
Atibaia, incluindo o fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, produtos
de limpeza e equipamentos necessários com as especificações, quantitativos, prazos
e condições dispostos na Proposta e Termo de Referência apresentados no Processo
n.º 31.044/2020, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, como se nele
estivessem transcritos.
CLÁUSULA 2ª – O preço certo e total do presente termo contratual é de
R$ 6.118,00 (seis mil e cento e dezoito reais).
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CLÁUSULA 3ª – O pagamento será efetuado conforme prestação dos
serviços no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do aceite da Nota Fiscal/Fatura
pela Prefeitura da Estância de Atibaia, que deverá ser emitida em moeda corrente
nacional, devidamente atestada e aprovada pela Secretaria de Educação.
3.1. A contratada deverá informar à contratante na nota fiscal ou
documento compatível o Banco/Agência, bem como o número da conta-corrente
correspondente ao CNPJ da contratada para a realização dos pagamentos.
3.2. A CONTRATADA deverá encaminhar Nota Fiscal à CONTRATANTE e
o certificado/relatório de execução dos serviços devidamente assinado pelo(a)
diretor(a) da Unidade Escolar;
CLÁUSULA 4ª – As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta
dos Empenhos:
a)

n.º

11717/2020

–

Ficha

n.º

425

–

Classificação

Funcional

18.200.12.365.0044.2.101.339039.01.2120000 – Natureza da Despesa 33903978 –
Departamento de Educação / Manutenção e Estruturação do Ensino de Creche;
b)

n.º

11718/2020

–

Ficha

n.º

451

–

Classificação

Funcional

18.200.12.365.0045.2.105.339039.01.2130000 – Natureza da Despesa 33903978 –
Departamento de Educação / Manutenção e Estruturação de Ensino da Pré Escola; e
c)

n.º

11719/2020

–

Ficha

n.º

393

–

Classificação

Funcional

18.200.12.361.0043.2.096.339039.01.2200000 – Natureza da Despesa 33903978 –
Departamento de Educação / Manutenção e Estruturação do Ensino Fundamental;
CLÁUSULA 5ª – O prazo de vigência contratual é de 12 (DOZE) MESES
contados a partir da ordem de serviço.
CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Cumprir fielmente o contrato, nos moldes contratados;
6.2. Executar os serviços contratados preferencialmente nas datas e
horários programados e em conformidade com o estabelecido neste Termo de
Referência;
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6.3. Fornecer mão-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal
qualificado para realização dos serviços, apresentando-se no local dos serviços
devidamente identificados;
6.4. Observar o uso obrigatório pelos empregados, de EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual) e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPCs), durante a execução dos serviços, em vista do risco que o serviço requer;
6.5. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que
vier a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros;
6.6. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em
ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no
desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente
nas dependências das unidades escolares onde se realizam o objeto deste Termo de
Referência;
6.7. Fornecer todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços, sem ônus adicional para a
CONTRATANTE, assumindo inteira responsabilidade pelo seu transporte, uso, guarda
e conservação, indenizando todo e qualquer dano e prejuízo pessoal e/ou material
que dela possam advir, direta ou indiretamente;
6.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos
funcionários, técnicos e ferramentas até os locais de execução dos serviços;
6.9. Refazer, imediatamente e sem custos adicionais à CONTRATANTE,
eventuais serviços não aprovados ou com incorreções;
6.10. Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários
à comprovação da qualidade dos serviços prestados, permitindo a verificação de sua
conformidade com as especificações;
6.11. Assumir inteira responsabilidade civil, criminal e administrativa pela
execução dos serviços, correndo por sua conta o ônus dos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, de licenças e férias concernentes ao contrato,
de seguros contra acidentes de trabalho, devendo indenizar todo e qualquer dano ou
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prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, no exercício de
suas atividades que possam ser causados por seus prepostos ao CONTRATANTE,
aos usuários dos locais ou ainda a terceiros;
6.12. Responsabilizar-se pela limpeza do local e retirada de eventuais
resíduos e lixos resultantes da execução dos serviços;
6.13. Responsabilizar-se pela identificação de seus funcionários, além de
isolamento e sinalização das áreas de trabalho;
6.14. Comunicar à CONTRATANTE quaisquer anormalidades de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
6.15. Não transferir a terceiro a prestação do serviço, por qualquer forma,
parcial ou integralmente, nem subcontratar;
6.16. Deverá, na data de assinatura do contrato, designar o preposto, na
forma do art. 68 da Lei n°. 8.666/93, que deverá se reportar diretamente à Secretaria
de Educação (CONTRATANTE) para acompanhar e se responsabilizar pela execução
dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe
disponibilizada pela empresa CONTRATADA;
CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
7.2. Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente vierem a ser solicitados;
7.3. Rejeitar em todo ou em parte os serviços realizados pela
CONTRATADA, uma vez constatado que estes não atendam aos requisitos elencados
nas especificações constantes neste Termo de Referência, em desacordo com as
normas técnicas e ambientais aplicáveis ao caso ou que ainda estejam em desacordo
com o indicado pela fiscalização;
7.4. Proporcionar facilidades de acesso aos funcionários da CONTRATADA
para que possam realizar os serviços;
7.5. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na
execução do objeto contratado;
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CLÁUSULA 8ª – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O prazo de validade e garantia dos serviços de limpeza e desinfecção
das caixas d'água deverá ser de 180 dias, devendo passar por duas limpezas no
decorrer deste Contrato.
8.2. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá emitir
Certificado/Relatório de Execução.
8.3. A execução dos serviços deverá obedecer às orientações e exigências
técnicas da Vigilância Sanitária, em especial ao comunicado CVS n° 006, de
12/01/2011 e demais legislações aplicáveis à presente contratação.
CLÁUSULA 9ª – É vedada a cessão parcial ou total deste Contrato, como
também não poderá ser ele dado em caução ou ser objeto de qualquer outra forma de
ajuste, salvo com o consentimento prévio e escrito da Contratante.
CLÁUSULA 10ª – A Contratada, desistindo da realização do contrato ou
em caso de inadimplemento, sujeitar-se-á ao pagamento de multa de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato.
CLÁUSULA 11ª – Na infringência da cláusula anterior, também suspenderse-á o direito da Contratada de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal de Atibaia, pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo de outras
penalidades legais.
CLÁUSULA 12ª – Rescindir-se-á, de pleno direito, o presente Contrato,
independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, se
constatado:
I - lentidão na execução dos serviços, levando a Contratante a presumir a
sua não conclusão no prazo ora avençado;
II - não conclusão dos serviços no prazo e condições contratuais;
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III - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa, exaradas no
processo a que se refere este contrato;
IV - se a Contratada subcontratar, ceder, transferir, total ou parcialmente, o
objeto do contrato, ou ainda associar-se a terceiros para a realização do objeto do
contrato, sem prévio consentimento escrito da Contratante;
V - atraso injustificado da prestação de serviços;
VI - cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
VII - paralisação injustificada na execução dos serviços;
VIII - nos demais casos previstos em lei.
CLÁUSULA 13ª – A multa contratual também poderá ser aplicada com ou
sem a rescisão do contrato, diretamente pela Contratante, bem assim poderá ser
compensada com eventual crédito da Contratada.
CLÁUSULA 14ª – A Contratada ficará obrigado a reparar, corrigir, substituir,
às suas expensas, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios ou mal
executados.
CLÁUSULA 15ª – A Contratada será responsável pelos danos causados à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste
contrato, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, o recebimento
definitivo do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA 16ª – A Contratante poderá rejeitar no todo ou em parte o
objeto contratual que estiver em desacordo com as condições deste Contrato e do
Processo Eletrônico n.º 31.044/2020.
CLÁUSULA 17ª – As partes elegem o foro da Comarca de Atibaia, para
dirimir qualquer controvérsia decorrente do presente contrato, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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CLÁUSULA 18ª – No que for omisso este Contrato, aplicar-se-ão,
subsidiariamente, os preceitos de direito público, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.
E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do
presente Contrato, as PARTES o assinam na presença das testemunhas, que
também o assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 27 dias do mês de agosto
de 2.020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI
Moisés Mendes
Contratada
Testemunhas:

Ana Flavia Neves Teixeira

Sther Bonamico Goulart

CPF: 282.173.178-79

CPF: 428.238.358-57
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia.
Contratada: Dedetizadora Bioprag Eireli.
Contrato N°: Termo de Contrato Administrativo N.º 090/20
Objeto: prestação de serviços de limpeza e desinfecção química de reservatórios e caixas
d’água do tipo taça ou torre, a serem executados nas dependências das unidades escolares
do município de Atibaia, incluindo o fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais,
produtos de limpeza e equipamentos necessários.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionado no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
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b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Atibaia, 27 de agosto de 2020.
GESTORES DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Luis Carlos da Silva.
Cargo: Gerente da Divisão de Controle Orçamentário.
CPF: 268.151.128-37 RG: 29.030.453-2
Data de Nascimento: 05/12/1976
Endereço Residencial Completo: Rua Professora Zilah Barreto Pacciti, 115 – Vila Santista –
Atibaia/SP – 12.941-280.
E-mail institucional: lcarlos@atibaia.sp.gov.br
E-mail pessoal: luis.0512@hotmail.com
Telefone: (11) 4414-3051 – 97472-9758
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELA CONTRATANTE:
Nome: Márcia Aparecida Bernardes
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 293.875.378-05 RG: 27.956.905-1
Data de Nascimento: 20/12/1979.
Endereço Residencial Completo: Rua dos Lírios, 336 – Jardim dos Pinheiros – CEP: 12.945540.
E-mail institucional: mbernardes@atibaia.sp.gov.br
E-mail pessoal: mbernardes.edu@gmail.com
Telefone: (11) 4414-3000
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PELA CONTRATADA:
Nome: Moisés Mendes.
CPF: 037.418.398-84

RG: 13.077.551 SSP/SP

Data de Nascimento: 12/07/1961
Endereço residencial completo: End. Rua Minas Gerais, 750 – Centro – Conchas/SP
CEP 18570-000
E-mail: supervisor@bioprag.com.br
Telefone(s): Tel. (14) 3845-4011 / Cel. (14) 9.9718-1440
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