
 

CONTRATO Nº 018/2023 
- DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA – 

CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE VILA FLORES, entidade de direito público interno, CNPJ nº 91.566.869/0001-
53, sita á Rua Fabiano Ferretto, 200, Vila Flores/RS, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal em Exercício, Sr. Delmar Antônio Luchesi, e 

 
CONTRATADA: 

SANTOS & VALIATTI LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.534.503/0001-09, com sede na 
Rua Gilda Fialho, nº 174, Subsolo, Centro, Marau, RS, CEP 99.150-000, representada nesse 
ato por sua Sócia Administradora, Sr. Carina Fátima Valiatti dos Santos. 

 
OBJETO e FUNDAMENTO: 

Licitação na modalidade Dispensa nº 004/2023, Processo nº 013/2023, de conformidade 
com a Lei 8.666/93, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto do presente contrato é a prestação de Serviços de desinsetização, desratização 
bem como a limpeza interna das caixas d’água da EMEI Quintal das Crianças, EMEF Doze de 
Maio, EMEI Nostri Bambini e Colégio Dosolina Boff, e  para o primeiro e segundo semestre 
de 2023, conforme segue: 

 

Escola Municipal de Educação Infantil Quintal das Crianças 
 

Item 
Descrição Un Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Produto lambdacialotrina para serviço de 
desinsetização.  

ML 1.360 
R$ 1,00 R$ 1.360,00 

02 Produto refil adesivo roedores para serviço de 
desratização. 

UN 06 
R$ 30,00 R$ 180,00 

03 Mão de obra para serviços de desinsetização e 
desratização, sabendo que a EMEI Quintal das 
Crianças possui 773,68 m², contendo 30 repartições.  

UN 02 R$ 200,00 R$ 400,00 

04 Mão de obra para serviços de limpeza de 1 caixa d’ 
água com capacidade para 15.000 litros.  

UN 02 R$ 420,00 R$ 840,00 

Valor Total: R$ 2.780,00 
 

Escola Municipal de Educação Infantil Nostri Bambini 
 

Item 
Descrição Un Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Produto lambdacialotrina para serviço de 
desinsetização.  

ML 1.160 
R$ 1,00 R$ 1.160,00 

02 Produto refil adesivo roedores para serviço de 
desratização. 

UN 06 
R$ 30,00 R$ 180,00 

05 Mão de obra para serviços de desinsetização e 
desratização, sabendo que a EMEI Nostri Bambini 
possui 556,78 m² e contém 25 repartições. 

UN 02 R$ 200,00 R$ 400,00 



06 Mão de obra para serviços de limpeza de 1 caixa d’ 
água com capacidade para 1.000 litros.  

UN 02 R$ 200,00 R$ 400,00 

Valor Total: R$ 2.140,00 
 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Doze de Maio 
 

Item 
Descrição Un Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Produto lambdacialotrina para serviço de 
desinsetização.  

ML 1.480 R$ 1,00 R$ 1.480,00 

02 Produto refil adesivo roedores para serviço de 
desratização. 

UN 8 R$ 30,00 R$ 240,00 

07 Mão de obra para serviços de desinsetização e 
desratização, sabendo que a EMEF Doze de Maio 
possui 1.867 m² e contém 30 repartições. 

UN 02 R$ 200,00 R$ 400,00 

08 Mão de obra para serviços de limpeza de 4 caixas d’ 
água com capacidade para 1.000 litros cada.  

UN 02 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

Valor Total: R$ 3.720,00 
 

Colégio Estadual Dosolina Boff 
 

Item 
Descrição Un Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Produto lambdacialotrina para serviço de 
desinsetização.  

ML 1.120 
R$ 1,00 R$ 1.120,00 

02 Produto refil adesivo roedores para serviço de 
desratização. 

UN 06 
R$ 30,00 R$ 180,00 

09 Mão de obra para serviços de desinsetização e 
desratização, sabendo que o CE Dosolina Boff possui 
820 m², contendo 19 repartições. 

UN 02 R$ 200,00 R$ 400,00 

10 Mão de obra para serviços de limpeza de 4 caixas d’ 
água com capacidade para 500 litros cada. 

UN 02 R$ 680,00 R$ 1.360,00 

Valor Total: R$ 3.060,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
I - Preço: Pelos serviços que serão prestados pela CONTRATADA, o MUNICÍPIO pagará a 
importância de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Sendo o valor de R$ 5.850,00 
relativo ao primeiro semestre e R$ 5.850,00 relativos ao segundo semestre. 
II - Condições: O pagamento será realizado pelo MUNICÍPIO, através de depósito em conta 
corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal com o devido aceite da Secretaria 
Municipal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA se obriga e se compromete nas seguintes situações: 
I - Eliminar e prevenir a proliferação de baratas, formigas e outros insetos, aracnídeos, 
quilópodes e diplópodes e quaisquer outros animais que infestam ambientes urbanos 
podendo causar agravos à saúde do público e funcionários em geral e/ou prejuízos 
econômicos ao Município; 
II - Causar o mínimo de impacto possível ao meio ambiente;  
III - Não colocar em risco a saúde das pessoas que transitam nas instalações municipais; 
IV - Não contaminar o ambiente com cheiro, vapores e/ou fumaças;  



V - Os produtos deverão ser aplicados por profissionais treinados e identificados, com 
formação específica para realização de tais atividades;  
VI - Para a execução dos serviços, avaliar a melhor forma de acesso ao reservatório ou à 
caixa d’água, visando minimizar os riscos de acidente e otimizar o andamento dos trabalhos;  
VII - Utilizar somente produtos aprovados pela ANVISA; 
VIII - Usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual (EPI) e, quando 
necessário, equipamentos de proteção coletiva (EPC), em vista do risco que o serviço 
oferece; 
IX - Evitar comprometer a impermeabilização interna das bordas (paredes) e fundo da caixa 
ou reservatório; 
X - Promover a limpeza das caixas d’água; 
XI - Inspecionar se existem possíveis fissuras ou trincas que possam provocar vazamentos e 
infiltrações e, em havendo, comunicar ao servidor designado pela Secretaria requisitante; 
XII - CUIDADOS ESPECIAIS - A água do reservatório tratado somente poderá ser ingerida após 
24 horas, por segurança. Também, recomendamos aguardar esse período antes de usar a 
água para lavagem de roupas; - Usos imediatos: higiene pessoal, refeições, lavagem de louça 
e outros usos menos nobres.  
XIII - Tapar adequadamente o reservatório ou caixa d’água, de forma a impedir a entrada de 
pequenos animais, insetos ou sujeiras; 
XIV - Por ocasião da entrega final dos serviços em cada reservatório ou caixa de água, será 
realizada vistoria de avaliação da qualidade com vistas ao aceite dos serviços ou, se for o 
caso, a execução de eventuais correções; 
XV - Qualquer irregularidade verificada após a conclusão dos serviços é de responsabilidade 
da empresa CONTRATADA, devendo repor telhas quebradas e tubulações entupidas, quanto 
for o caso, decorrentes da execução dos serviços 
Parágrafo único. São ainda obrigações da Contratada utilizar produtos pertinentes aos 
serviços que serão prestados, sendo os mesmos altamente seguros e registrados na ANVISA, 
e apresentar toda documentação exigida dentro dos prazos acordados com a Secretaria da 
Educação, Desporto e Lazer, bem como Certificados, Laudos, FISPQ e Fichas de Emergência 
dos produtos utilizados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 
Este Contrato vigorará até 31.12.2023, podendo ser aditado conforme o disposto no inciso II 
do art. 57 da Lei 8.666/93. O preço deverá ser mantido fixo, não sendo admitidos reajustes.  
Paragrafo Único: A prestação do serviço deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após cada 
solicitação da Secretaria. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO 
O contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações: 
I – UNILATERALMENTE pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo independente de 
interpretação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso a CONTRATADA venha a agir 
com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução desta contratação; 
II - UNILATERALMENTE pelo MUNICÍPIO, independente de procedimento judicial, aqueles 
inscritos no art. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93; 



III - CONSENSUALMENTE, por comunhão de vontade entre as partes;  
IV - JUDICIALMENTE, por decisão judicial. 
Parágrafo único: O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser 
objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para 
alegar o que entender de direito. 
  
CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES 
Serão aplicadas as seguintes penalidades: 
I – pela recusa da CONTRATADA em prestar os serviços ora contratados, acarretará a multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor da soma de todas as faturas mensais dentro de um 
ano; 
II – pelo atraso na execução dos serviços contratados, acarretará multa de 10% sobre o valor 
total da fatura; 
III – retenção do pagamento quando houver: 
a) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
b) comportamento inidôneo; 
c) cometimento de fraude fiscal; 
d) fraudar a execução do contrato; 
e) falhar na execução do contrato. 
IV – A CONTRATADA fica sujeita a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do objeto 
licitado por inadimplemento ou desobediência a qualquer uma das cláusulas deste pacto, e 
ainda se sujeita a sofrer as sanções de advertência, suspensão temporária por 06 (seis) 
meses, declaração de inidoneidade por 01 (um) ano, conforme art. 86 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
Parágrafo Primeiro - Na aplicação dessas penalidades e do outras a serem aplicadas pelo 
Município, será considerada a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 
da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos 
termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 
Parágrafo Segundo - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando 
for o caso. 
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 
do Pedido de Compras nº 013/2023 da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer. 
 
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Secretária Municipal Educação, 
Desporto e Lazer. 
 
CLÁUSULA NONA – FORO 
Para dirimir eventuais questões e litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito e 



convencionado o Foro da Comarca de Veranópolis, por mais privilegiado que outro possa 
ser. 
 
E por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo, em três vias de 
igual teor e forma, após lidas e achadas conforme, juntamente com duas testemunhas. 

 
Vila Flores, 26 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 
    CARINA FÁTIMA VALIATTI DOS SANTOS                                 DELMAR ANTÔNIO LUCHESI 
           Santos & Valiatti LTDA ME                                                     Município de Vila Flores 
 

 

 

Testemunhas: 
1)_______________________________                    2) _____________________________ 
   CPF:                                                                                      CPF: 

 
 

 
 

Visto: 
 
____________________________ 

Denise Arisi 
Procuradora Jurídica 

OAB/RS 63.385 


