
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  

AV DR LAURO SODRE, Nº 30 

CONTRATO Nº 20220005        

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, através do(a) 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, CNPJ -MF, Nº 04.807.294/0001-19, denominado daqui 

por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) PAULO ALBINO MOREIRA,  PRESIDENTE 

DA CÂMARA, residente na PADRE JOSÉ DE ANXIETA, portador do CPF nº 729.826.402-87 e do outro lado ULTRA 

DEDETIZACAO LTDA, CNPJ 28.180.196/0001-62, com sede na RUA RAIMUNDO SOARES BELO DA COSTA, 

33, CENTRO, SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA, CEP 68.635-000, de agora em diante  denominada 

CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).  BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA, residente na 

Rua João Honório da Costa, Nº 437, vila nova, Ipixuna do Pará-PA, CEP 68637-000, portador do (a) CPF 944.428.602-

97, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização de ambientes e desinfecção 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Domingos do Capim-Pa 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
020250  Serviço de desinsetização Serviço 

de desinsetização 
METRO QUADRADO 640,00 13,500 8.640,00 

020251  Serviço de desinfecção Serviço 

de desinfecção 
METRO QUADRADO 640,00 13,500 8.640,00 

 VALOR GLOBAL R$ 17.280,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICIDADES  

2.1 A empresa contratada deverá executar os serviços ora licitados pós a assinatura do contrato.  

2.2. Controle de pragas e vetores, desinsetização, dedetização, descupinização, desratização, descorpinização referentes 

ao controle de animais sinantrópicos: abelhas (Apis mellifera), aranhas (Phoneutria sp; Lycosa sp. e loxosceles sp.), 

baratas (periplaneta americana e blattella germanica) bicho de pé (tunga penetrans), camondongos (mus musculus), 

carrapato (rhipicephalus sp. e amblyomma sp.), cupins (cryptotermes brevis, coptotermes havillandi), brocas de madeira 

(lyctus lineares, lyctus bruneus), escorpiões (bothriurus bonariensis, tityus serrulatus, tityus bahiensis), formigas 

(iridomyrmex sp.), lacraias (scolopendra), lesmas ( mollusca), morcegos (microchiroptera), moscas (musca doméstica), 

mosquitos (culex quinquefasciatus, aedes aegypti e aedes albopictus), percevejos de leito (cimex lectularis), pombos 

(columbia livia), pulgas (ctenocephalides canis, ctenocephalides felis, xenopsylla cheopis, pulex irrtans), ratazanas 

(rattus norvegicus), ratos de telhado (rattus rattus), taturanas (lonomia obliqua), traças (ctenolepisma ciliata), vespas 

marimbondos (vespidae) entre outros que possam ter relação danosa à saúde pública.  

2.2.1. Dedetização, desinsetização e descorpinização geral, com produtos de alta ação residual no combate e prevenção 

a insetos rasteiros (baratas, aranhas, formigas, traças, escorpiões etc) em toda área da escola (interna e externa);  

2.2.2. Desratização com produtos a base de iscas parafinadas e pó de contato para combate e prevenção a ratos e 

camundongos em pontos estratégicos;  

2.2.3. Descupinização geral, incluindo árvores nas proximidades dos prédios;  
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2.2.5. Descarga geral de produto químico em todos os ralos, pias e tanques para combate a insetos rasteiros.  

2.3. Os serviços serão realizados em todas as áreas internas e externas da Câmara de São domingos do Capim.  

2.4. Os produtos a serem utilizados na execução dos serviços deverão observar as especificidades de cada setor, podendo 

ser: pulverização, aplicação de gel (nos setores em que haja itens alimentícios), pó, iscas, fumacê e/ou armadilhas, 

dentre outros.  

2.5. A Contratada obriga-se a GARANTIR, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, os serviços prestados, 

comprometendo-se a adotar as medidas corretivas necessárias, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da notificação feita 

pela Contratante, sob pena das sanções previstas em lei e/ou no contrato e sem ônus adicional para a Câmara Municipal 

de São Domingos do Capim. 

2.6. O não cumprimento do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades 

previstas na convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.  

2.7.  As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão enviadas através de 

correio eletrônico (e-mail), devidamente cadastrados no sistema da Câmara. Para tanto as empresas participantes do 

certame deverão manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à Câmara. O endereço de e-mail informado 

acima deverá ser utilizado somente para a resolução de problemas relativos ao envio dos empenhos. O fornecedor poderá 

também utilizar como ferramenta de consulta o site https://camarasaodomingosdocapim.pa.gov.br/, extraindo os 

empenhos emitidos relativo ao presente certame. 

2.8. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos 

estabelecidos no contrato. 

2.9. A contratada deverá realizar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação da 

contratante.  

2.10. ÁREA TOTAL aproximada de: 1280 m². 

CLÁUSULA TERCEIRA - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  

3.1 Caberá à Contratada o fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários e 

suficientes à eficiente execução do contrato, comprometendo-se a empregar na execução dos serviços apenas materiais 

de qualidade superior, ou seja, gel, pó químico, inseticida, iscas, conforme a praga e/ou vetor a serem combatidos, 

devidamente reconhecidos, atestados e aprovados pelos órgãos de controle sanitários; 

3.2 Todo produto utilizado deverá ser obrigatoriamente de uso profissional, com registro no Ministério da Saúde, com 

ficha técnica indicando grau de toxicidade, telefone urgência e Autorização de Uso de Produto (AUP), conforme normas 

de legislação da Secretaria de Saúde.  

3.3 Os equipamentos, ferramentas e instrumentos deverão estar em bom estado de conservação.  
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3.4 Não será permitida a aplicação de produtos que causem danos aos mobiliários, aos equipamentos, instalações, 

reservatórios de água, bebedouros, que provoquem alergias ou sejam nocivos, sob qualquer forma, à saúde das pessoas, 

seja dos próprios trabalhadores, dos servidores ou dos usuários da Câmara Municipal de São Domingos do Capim. 

3.5 A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos agrotóxicos e 

afins, mediante comprovante de recebimento, para fins de destinação final ambientalmente adequada, a cargo das 

empresas titulares do registro, produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro de recolhimento 

licenciado e credenciado, observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da 

Lei n° 12.305, de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata.” 

CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

4.1 A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias após a autorização emitida pela Câmara Municipal de 

São Domingos do Capim, que poderá ser realizada via e-mail.  

4.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta.  

4.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

4.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após 

a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado.  

4.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-

á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

4.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

5.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 

alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual; 

6.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 

terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 
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6.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM as notas 

de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

6.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 

com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem 

como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, 

risco e responsabilidade da CONTRATADA; 

6.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato. 

6.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

6.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

7.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

7.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

7.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando 

nos casos que exigem providências corretivas; 

7.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 

Competente. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 30 de Maio de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 

2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 

ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 

comunicação por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 

do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  

AV DR LAURO SODRE, Nº 30 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

10.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento 

de alguma das cláusulas contratuais; 

10.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 

interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

10.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião 

do pagamento, se julgar conveniente; 

10.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 

penalidade; 

10.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

10.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 

aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade 

competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que 

foram aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR E REAJUSTE 

11.1 - O valor total da presente avença é de R$ 17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais), a ser pago no prazo 

de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens 

efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de 

conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a 

condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-

se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice 

do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 

orçamentária Exercício 2022 Atividade 0101.010310001.2.001 Gestão da Câmara Municipal, Classificação econômica 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 17.280,00, ficando o saldo 

pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 

necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

14.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 

disposições de direito privado. 

14.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas 

deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

14.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 

02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas abaixo. 

    SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA, 30 de Maio de 2022 

 

 

    CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

    CNPJ(MF) 04.807.294/0001-19     

CONTRATANTE 

 

 

    ULTRA DEDETIZACAO LTDA 

    CNPJ 28.180.196/0001-62 

    CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

1._______________________________            2._______________________________ 
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