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             CONTRATO Nº 265/2017. 

                                    PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 

 
Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– P o r t o d o R i b e i r a – 
Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.550.167/0001-64, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, empresário, Portador da 
cédula de Identidade RG N° 832.998/SP/DF e CPF n° 043.596.232-91, residente e domiciliado 
nesta cidade e comarca de Iguape – São Paulo, CEP: 11.920-000, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME, com sede a Rua Fernando 
Costa, 627 – bairro Bom Jesus I – Rio das Pedras/SP, CEP: 13.390-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 14.213.043/0001-60, neste ato representado, por DANILO FELIPE FRANCO, residente 
e domiciliado à Rua Ricardo Arruda Ribeiro, 255 – apto 421 – Piracicaba/SP – CEP: 13.425-100,  
Portador da Cédula de Identidade RG N° 32.177.337-8 e CPF n° 294.613.428-88, doravante 
denominada CONTRATADA, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo como respaldo o 
resultado do Pregão Presencial n.º 056/2.017, a autorização constante do processo n.º 176/2017 
e a proposta apresentada pela empresa, firmam o presente contrato mediante as seguintes 
cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam, tendo sido, os referidos preços, 
oferecidos pela(s) empresa(s): 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES QTD UNID V.UNIT V.TOTAL 

01 Prestação de serviço de 

Desinsetização - Compreende: 

Aplicação de produtos e técnicas 

para controle de baratas, 

aranhas, formingas, pulgas, 

carrapatos, maripousas, moscas, 

lagartas, borrachudos, mosquitos 

pórvora, mosquitos e larvas do 

mosquito da dengue. Equipe 

formada por agentes de controle 

vetores, trabalhando sob a 

orientação e responsabilidade de 

um responsável técnico, na 

aplicação de produtos 

domissanitários. Com o 

fornecimento de inseticida, 

principio ativo Lambda-

Cialotrina, devidamente 

regulamentado pela ANVISA 

(Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária), o produto deverá ter 

Registro no Ministério da Saúde, 

e fornecimento de mão de obra. 

Com  garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$15.600,00 
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02 Prestação de serviço de 

Desratização - Compreende: 

Aplicação de produtos e técnicas 

para controle de camundongos, 

ratos de telhado e ratazanas. 

Equipe formada por agente, 

trabalhando sob  orientação e 

responsabilidade de um 

responsável técnico, na 

aplicação de produtos para 

controle de pragas. Com o 

fornecimento de raticida, 

principio ativo Brodifacum 

(blocos, granuladas ou 

peletizadas), Concentração 

máxima permitida pela ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) de 0,005% p/p, o 

produto deverá ter Registro no 

Ministério da Saúde, e 

fornecimento de mão de obra. 

Com garantia de 06 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$300,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$11.100,00 

03 Prestação de serviços de 

Descupinação - Compreende: 

Aplicação de produtos e técnicas 

para controle de insetos 

xilófagos tais como: Cupins e 

brocas. Equipe formada por 

agente, trabalhando sob a 

orientação e responsabilidade de 

um responsável técnico, na 

aplicação de controle de pragas. 

Com fornecimento de Inseticida, 

principio ativo Fipronil, 

devidamente regulamentado pela 

ANVISA (Agência Nacional de  

Vigilância Sanitária, o produto 

deverá ter Registro no 

Ministerio da Saúde, e 

fornecimento de mão de obra.Com 

Garantia de 06 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$1.360,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$6.800,00 

VALOR TOTAL R$-----------------------------------------------------------------------R$33.500,00 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E 
DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES NO 
MUNÍCIPIO DE IGUAPE. 
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1.1.1 Vinculam-se ao presente Contrato, o Edital do Pregão Presencial n° 056/2017 e seus 

Anexos, bem como a Proposta Comercial da CONTRATADA, os quais se constituem em parte 

integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS  

2.1 O valor global atribuído ao presente ajuste constitui a importância estimada de R$ 33.500,00 
(trinta e três mil e quinhentos  reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela 
CONTRATADA e entendido este como preço justo e suficiente para a prestação de serviços objeto 
do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO  

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no 
orçamento vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos Federais de acordo com 
a seguinte classificação econômica: Ficha n º.027 Funcional Programática: 
04.122.0003.2004;Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.100.00, 
Ficha  n º.079 Funcional Programática: 15.452.0007.2019 ; Categoria Econômica: 
3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.100.00, Ficha n º.093Funcional Programática: 
12.122.0098.2141; Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.200.00, 
Ficha n º.0204 Funcional Programática: 13.392.0017.2081 ; Categoria Econômica: 
3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.100.00, Ficha n º.0209Funcional Programática: 
13.392.0017.2132 ; Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.100.00, 
Ficha n º.0256Funcional Programática: 27.812.0013.2044 ; Categoria Econômica: 
3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.100.00, Ficha n º.0293Funcional Programática: 
10.301.0021.2052 ; Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:05.300.00, 
Ficha n º.0374 Funcional Programática: 08.243.0026.2073 ; Categoria Econômica: 
3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.500.00, Ficha n º.0387Funcional Programática: 
08.243.0026.2093 ; Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.500.00, 
Ficha n º.0402 Funcional Programática: 08.244.0026.2154 ; Categoria Econômica: 
3.3.90.39.78 Destinação de Recursos:01.500.00, 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS  

4.1 Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente 
comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro,  
ou de redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea “d” do inciso II  do art.  65  
da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1 O pagamento ocorrerá mensalmente, mediante a apresentação da fatura que deverá estar 

acompanhada do relatório da empresa constando a descrição e quantificação dos serviços 

executados no mês anterior, a ser entregue No Departamento de Administratação para ateste.  

O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação. 

5.2 O pagamento da Nota Fiscal seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido pela 

CONTRATANTE, sendo efetuado no seguinte período de: 10 a 15 do mês subseqüente a 

emissão da fatura; desde que a mesma seja entregue, devidamente atestada, na Seção de 
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Compras/Licitações do Departamento Municipal de Administração e Planejamento, com até 05 

(cinco) dias de antecedência. 

5.3 O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA Banco: 

Banco do Brasil  Agência nº.0974-1 Conta Corrente/Pessoa Jurídica nº 22161-9. 

 

5.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 

seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

5.5. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, 

o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção 

monetária. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 

CONTRATO 

6.1 As notas de empenho serão emitidas conforme a necessidade das Secretarias e a execução 

dos serviços realizada parcialmente, conforme indicação desta. 

6.2 - Os serviços deverão ser prestados no(s) local(is) indicados pela(s) Secretaria(s) 

solicitante(s), conforme ANEXO I, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias contados a partir da 

solicitação do(s) interessado(s), correndo por conta do prestador as despesas decorrentes, 

produtos utilizados, equipamentos, frete, carga e descarga, seguros, mão de obra, etc. 

6.3 - Os serviços deverão ser executados por funcionários da empresa Contratada sob a 

supervisão e orientação do profissional indicado como responsável técnico, nas Unidades 

solicitantes constantes da nota de empenho, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30 

horas. 

6.4 - Poderão haver casos excepcionais em que os serviços deverão ser realizados aos finais de 

semana, mas, para tanto, a empresa será notificada por escrito com prévia antecedência. 

6.5 - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de acordo com as especificações 

constantes no Edital e ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO. 

6.6 O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, permanecerá válido 

por um período de 06(seis) meses, contados da data da sua assinatura; podendo ser prorrogado 

na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 

CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a 

elaboração de um termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

7.1-O objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente para efeito de posterior 

verificação da conformidade dos serviços prestados. Após a prestação do serviço, no(s) local(is) 

e endereço(s) indicado(s), de acordo com o item 11 deste Edital, a CONTRATADA deverá 

encaminhar nota fiscal/fatura para a Secretaria requisitante. 

7.2- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 
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a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da  notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
d) Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação  do  ÓRGÃO  GERENCIADOR,  no  prazo  máximo  de  02  (dois) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

8.1 – Dos direitos: 

 
8.1.1 -  Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e 

da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 

8.2 – Das Obrigações: 
 

8.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 

 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

 
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

 
8.2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Fornecer o objeto desta licitação de  acordo  com  as  especificações  do  Edital  de  

licitação, responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, 
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e  quaisquer 
outras irregularidades; 

 
b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta 
as despesas de qualquer natureza; 

 
c) Prover o adequado transporte do objeto da presente licitação; 

 
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por  
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na  presente 
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licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

 
f) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato; 

 
g) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48  (quarenta  e  oito)  horas  qualquer 
ocorrência anormal, que impeça o fornecimento; 

 
h) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto licitado; 

 

i) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros; 

 
j) Sujeitar-se   a   mais ampla e   irrestrita   fiscalização por parte da CONTRATANTE, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

 
k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada a 
supressão além desse limite; 
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o 
objeto do contrato. 

 
m) O Responsável Técnico responderá pela aquisição, utilização e controle dos produtos 

desinfetantes domissanitários utilizados. Será responsável pela qualidade, eficácia e segurança 
dos serviços prestados, supervisão, treinamento dos funcionários e aquisição de produtos 
desinfetantes domissanitários. A exigência de profissional de nível superior se justifica pela 
necessidade de amplo conhecimento para uma atuação responsável, incluindo informações 
referentes a toxicologia, hábitos e características dos vetores e pragas urbanas, equipamentos e 
métodos de aplicação, produtos composição e uso, considerando que o controle de pragas tem 
por finalidade evitar os danos ocasionados pelas pragas sem riscos à saúde do usuário do 
serviço, do operador e sem prejuízo ao meio ambiente. 

 
n) A CONTRATADA se obriga a utilizar produtos saneantes desinfetantes devidamente 
registrados na Anvisa. 

 
o) Para realização dos serviços, visando o atendimento às normas de segurança, os 

funcionários deverão utilizar equipamentos de proteção individual exigidos por lei. 

 
p) Executar os serviços de acordo com a Portaria nº CVS 09 de 16 de novembro de 2000, RDC 
nº 052/2009 e demais normas de saúde e ambiental vigentes. 

 
q) Apresentar Certificado ou Comprovante de Execução do serviço - Documento que as 
empresas são obrigadas a fornecer ao final de cada serviço executado, assinado pelo 
responsável técnico onde conste, pragas-alvo, nome e a composição qualitativa do produto ou 
associação utilizada, as proporções e a quantidade total empregada por área, bem como o 
antídoto a ser utilizado no caso de acidente, telefone dos Centros de Controle de Intoxicação, 
(CEATOX). 

 
r) A empresa deverá possuir equipamentos, veículos e instalações adequadas,conforme 
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legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 

condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação 

dos danos causados a CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

9.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido; 

9.1.2 Multas sobre o valor total do contrato: 

a). de 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b). de 1% nos casos em que o serviço for realizado com qualquer irregularidade; 

c). de 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

d). de 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

9.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor 

atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser 

causados ao interesse público, ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

9.2 Suspensões temporária  do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 

não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 

ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

9.3 Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta 

grave, tais como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo e comunicada ao TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. 

9.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 

processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO  

10.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 

contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

10.2 São motivos para rescisão do presente Contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 
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III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

realização da prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

IV - o atraso injustificado na execução dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a 
 

cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da 

Administração; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 

desta lei; 

IX - a decretação de falência; X - a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

terminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está sendo subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 

contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 

até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos 

contratuais; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo 
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das sanções penais cabíveis; 

§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: I - Determinada por ato  unilateral e escrito da 

Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII desta cláusula. II - Amigável, por 

acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 

para a Administração; III - Judicial, nos termos da legislação. § 3° - A rescisão administrativa ou 

amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que 

haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a 

data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 

créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das 

sanções previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

11.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

Prefeitura Municipal de Iguape, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

12.1 A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas 

cláusulas contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 

54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do 

mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  

13.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos 

do parágrafo único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO  

14.1 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição: 

a) Edital do Pregão Presencial n.º 056/2.017. 

b) Proposta da CONTRATADA e informações técnicas complementares. 

14.2 Para efeito de interpretação do presente Contrato será observado o seguinte: no caso de 

divergência entre os documentos mencionados na cláusula 14.1 acima, e o presente contrato, 

este prevalecerá. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
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15.1 Regerão a aplicação deste contrato a Lei Federal 10.520/2.002 e, subsidiariamente a Lei 
Federal 8.666/93, suas atualizações e legislação aplicável, os casos omissos e a solução de 
litígios que, eventualmente, dele possam resultar. 

15.2 O FORO do presente contrato será o da Comarca de Iguape, excluído qualquer outro, ainda 
que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente contrato em 
03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é 
assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas 

 

Iguape 21 de Dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________              _________________________________ 
WILSON ALMEIDA LIMA                            DANILO FELIPE FRANCO 
PREFEITO MUNICIPAL       REPRESENTANTE LEGAL 
P/ ORGÃO GERENCIADOR        P/ FORNECEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Advogado – OAB/SP 
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
DETENTORA DA ATA: SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME  
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 265/2017.   

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS E DIVISÕES NO MUNÍCIPIO DE IGUAPE. 

 

ADVOGADO (S): CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR 
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 
fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que 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, de 
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. 

 
Iguape, 21 de Dezembro de 2017.  

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

NOME: WILSON ALMEIDA LIMA 

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL 

E-MAIL NSTITUCIONAL:______________________________________   
E-MAILPESSOAL:___________________________________________    
ASSINATURA:______________________________________________    

 

DETENTORA DA ATA: SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME 

NOME E CARGO: DANILO FELIPE FRANCO – representante legal 

E-MAIL INSTITUCIONAL:______________________________________  
EMAIL PESSOAL:____________________________________________     
ASSINATURA:_______________________________________________   

 
 
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
 

. 
 

 


