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EXTRATO 

 

CONTRATO Nº 022/2022 

MODALIDADE:  Inexigibilidade n. 015/2022  

Proc. adm: nº 052/2022 

CONTRATADA: LISINEI RUIZ CASTILHOS 
OBJETO: Locação de um prédio comercial localizado na rua João Daisson, nº 

280, SÃO JERÔNIMO/RS, matrícula n. 11.670, com o propósito de instalar a 

unidade avançada de atendimento (UAA) da JUSTIÇA FEDERAL 

VALOR: valor mensal de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), 

sendo o valor total de R$ 14.489,55 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e 

nove reais e cinquenta e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: a partir da data de 08 de fevereiro de 2022 vigendo até a data de 

31 de dezembro de 2022. 

FISCAL E GESTOR: Fabio Medeiros De Freitas 

 

São Jerônimo, 09 de fevereiro de 2022. 

  

Alessandra Soares Azzi Streb De Araujo 

Secretária De Governo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Dispensa de Licitação nº 27/2022 

 
ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 09/2022 dos Agentes de 
Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o 
seguinte item: 

Objeto: Aquisição de 03 garrafas térmicas inox com a capacidade 1,8 ou 1,9 

lts. 

Valor Unitário: R$ 119,90(cento e dezenove reais e noventa centavos). 

Valor Total: R$ 359,70 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta 

centavos). 

Empresa: Solar Comércio e Agroindústria Ltda, CNPJ 91.362.590/0105-

44 , Rua Ramiro Barcelos, 443, Bairro Centro, São Jerônimo – RS.  

Embasamento legal: Art. 72 c/c Art. 75, inciso II ambos da Lei Federal nº 
14.133/21. 

         

São Jerônimo, 17 de fevereiro de 2022. 
                                

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 28/2022 

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 09/2022 dos Agentes de 

Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, 
CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o 

seguinte item: 

Objeto: Aquisição de 30 pacotes com 5 unidades cada de pano multi uso 

33x50cm, pano de limpeza tipo perflex, multi uso, material viscose, látex 

sintético, comprimento 50 cm, largura 33cm, características adicionais com 
agente bacteriostático, aplicação limpeza fina. 

Valor Unitário: R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos). 

Valor Total: R$ 119,70 (cento e dezenove reais e setenta centavos). 

Empresa: Letícia K. C. Brandão – ME , CNPJ 22.761.579/0001-48 , Rua 

Ramiro Barcelos, 447, Bairro Centro, São Jerônimo – RS.  

Embasamento legal: Art. 72 c/c Art. 75, inciso II ambos da Lei Federal nº 
14.133/21. 

São Jerônimo, 17 de fevereiro de 2022. 

                                

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 29/2022 

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 09/2022 dos Agentes de 

Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 
RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o 

seguinte item: 

Objeto: Locação de 4 impressoras monocromático com fornecimento de 
equipamentos, cilindro, toner, peças, manutenção e software com 

contabilização com necessidade de senhas, possibilitando que o administrador 

gerencie  a quantidade de cada usuário, conexão wifi e franquia total de 10 mil 
cópias. 

Valor mensal: R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Valor Total: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais ). 

Empresa: Skala Equipamentos para Impressão Ltda , CNPJ 

06.374.793/0001-95, Rua Índia, 727, Bairro Petropolis, Novo Hamburgo – 

RS.  

Embasamento legal: Art. 72 c/c Art. 75, inciso II ambos da Lei Federal nº 

14.133/21. 

São Jerônimo, 17 de fevereiro de 2022. 
                                

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004 / 2022 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO, com 

sede na Rua Osvaldo Aranha, n.º 175, Bairro Centro, São Jerônimo/RS, CNPJ 

n.º 90.893.439/0001-83, neste ato representada pela seu Presidente Sr. ALAN 
FERREIRA MENEZES,  CPF nº 009.184.750/82, aqui denominada 

CONTRATANTE, e Empresa PRIME SERVICE PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, empresa com sede na Rua Irani, nº 55, 
Bairro Santo Onofre, na Cidade de Viamão – RS, CEP 94.445-270, inscrita no 

CNPJ: 35.415.345/0001-90, neste ato representado pelo Sócio - Gerente, Sr. 

TIAGO MATEUS MACHADO DOS SABTOS, CPF nº 000.928.520/25, aqui 
denominada CONTRATADA, têm entre si contratado o que segue: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO 

 

1.1. Aplica-se ao presente contrato todas as disposições da Lei 
14.133/2021. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de terceirização da limpeza do imóvel sede das 

atividades da Câmara de Vereadores de São Jerônimo, os quais se farão de 

forma pessoal por um número de 01 (um) pessoa, vinculada à CONTRATADA 

por todas as suas obrigações, especialmente as trabalhistas e previdenciárias. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

3.1. O prazo de vigência da contratação dos serviços, objeto deste 
contrato, será de 12 (doze) meses, a partir de 21 de fevereiro de 2022, podendo 

ser prorrogado nos termos da Lei vigente ou aditivado mediante termo aditivo 

e com a concordância de ambas as partes. 
 

3.2. Havendo a renovação do contrato após decorrido o prazo de um 

ano, o valor mensal para a prestação de serviços será reajustado conforme 
índice do IPCA / IBGE, acumulado do período, ou outro que venha a substituí-

lo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação de 

serviços informada, objeto deste instrumento, a importância mensal de R$ 

3.298,19 (três mil duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) e serão 
pagos pela CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação 

de serviços com a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente 
aprovada pelo fiscal do presente contrato. 

 

4.2. Se o término desse prazo coincidir com dia sem expediente na 
CÂMARA, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil 

imediatamente posterior. 

 
4.3. Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os 

encargos da CONTRATADA, a CÂMARA deverá restabelecer, por 

aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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4.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a 

substituí-lo, e a Câmara compensará a CONTRATADA com juros de 0,5% ao 
mês. 

 

4.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos 
ao IR, INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e ao ISS, caso ocorra o fato 

gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do 

pagamento. 
 

4.6. Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos 

todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto 
especificado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na única 

remuneração devida. 

 

4.7. O pagamento mensal fica condicionado à apresentação por parte da 

CONTRATADA de todos os comprovantes de pagamento das obrigações 

sociais, trabalhistas, fiscais e quaisquer outros referentes à funcionária que será 
colocada à disposição para prestação de serviços a ser desenvolvida na 

CONTRATANTE. 

 
4.8 As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela 

seguinte dotação: 

 
01 - Câmara de Vereadores 

01.2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores. 

01.2001.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica 

 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

5.1. Prestar informações e orientações indispensáveis à prestação dos 

serviços estipulados no objeto da presente contratação. 
 

5.2. Efetuar pagamento à CONTRATADA, conforme cláusula do 

presente instrumento, referente ao objeto. 
 

5.3. A CONTRATANTE deverá fornecer todos os produtos de limpeza, 

destinados à execução dos serviços. 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA: 

 

6.1. A CONTRATADA será o único responsável por todas as 
obrigações sociais de proteção aos seus funcionários e/ou profissionais, bem 

como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços contratados, 

incluindo salário, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, 
equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem 

necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da execução da 

prestação dos serviços, tais como: alimentação, hospedagem, transporte, entre 

outras, isentando integralmente  a CONTRATANTE. 

 

6.2. A prestação de serviços da CONTRATADA deverá basicamente abranger 
as seguintes tarefas que serão executadas pelas pessoas vinculadas a 

CONTRATADA de acordo com suas determinações e fixações de horários, 

sendo a jornada diária de 8h de trabalho, para cumprimento destas atividades, 
quais sejam: 

 

6.2.1. Limpeza dos Sanitários; 
6.2.2. Limpeza e Conservação de todas as salas e vidros do prédio 

principal e prédio anexo;  

6.2.3. Limpeza e Conservação do Plenário e Salão Nobre, situados na 
parte interna do prédio; 

6.2.4. Conservação e organização no que se refere a limpeza de todo o 

Gabinete da Presidência; 
6.2.5. Limpeza e Conservação da Recepção e vidros. 

6.2.6. Conservação em estado de limpeza dos corredores e demais espaços 

internos da CONTRATANTE, inclusive o plenário e vidros quando solicitado; 

6.2.7. Recolhimento do lixo interno e limpeza do pátio com recolhimento 
de lixo. 

 

6.3. A CONTRATANTE determinará as atribuições de limpeza, 
conservação e higienização do prédio sede da Câmara, para as pessoas 

vinculadas a CONTRATADA. 

 
 

6.4. Ficará a critério da CONTRATADA a escolha das pessoas que 

deverão realizar a prestação de serviços, restando a CONTRATANTE não as 
aceitar no caso de descumprimento das obrigações. 

 

6.5. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção 

individual as pessoas que irão realizar a prestação de serviços e, em 

contrapartida a CONTRATANTE deverá fornecer os materiais para a limpeza. 

 
6.6. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA as obrigações 

sociais de proteção aos profissionais, bem como todas as despesas necessárias 

para a execução do objeto licitado, incluindo salários, encargos sociais, 
previdenciários, comerciais, trabalhistas e quaisquer outros que se fizerem 

necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste edital. 

 
6.7. A CONTRATADA se compromete a: 

 

a) Fornecer o número de pessoas indicadas na Cláusula 2ª, independe, para a 
CONTRATANTE, as características pessoais da pessoa que realizará as 

atividades, devendo, contudo, ser habilitada para tal fim. 
 

b) Os (as) funcionários (as) colocados (as) à disposição da CONTRATANTE 

deverão ser habilitados para as funções; caso não o sejam, restará facultado à 
CONTRATANTE não os aceitar, obrigando-se a CONTRATADA a substituí-

los em 03 (três) dias. 

 
c) Os(as) funcionários(as) colocados(as) à disposição da CONTRATANTE 

deverão utilizar uniforme fornecido pela CONTRATADA, que os(as) 

identifique como funcionários(as) da mesma. 
 

6.8. À CONTRATADA caberá realizar todos os pagamentos devidos ao 

seu contratado, correndo por sua exclusiva responsabilidade todas as 
obrigações jurídicas relativas ao serviço prestado, principalmente as 

previdenciárias e trabalhistas. 

 
6.9. A CONTRATADA se responsabiliza por eventuais prejuízos que 

possa causar à CONTRATANTE se deixar de cumprir com suas obrigações. 

 
6.10. Os serviços serão prestados por funcionário(a) da CONTRATADA, 

e que diretamente e indiretamente se vincula e se subordina somente as 

determinações emanadas pela CONTRATADA. 
 

 

 

6.11. A CONTRATADA juntamente com um representante da 

CONTRATANTE se compromete a informar de forma prévia as atividades a 

serem exercidas pela pessoa citada na cláusula anterior, bem como orientá-la 
quanto as suas funções, sem que esta orientação caracterize imposição laboral. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO HORÁRIO 

 

7.1. Os contratantes acordam que os(as) funcionários(as) responsáveis 
pela execução dos serviços deverão computar uma jornada de 40 (quarenta) 

horas semanais determinadas de acordo com as orientações da 

CONTRATADA, sendo Segunda-Feira das 8:30 às 12:00, das 13:00 às 17:00 e 
das 18:00 às 22:30 e de Terça a Sexta-Feira das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 

16:30. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

 

8.1. Toda e qualquer alteração do avençado neste contrato deverá ser 
processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do 

objeto. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de 

São Jerônimo poderá, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, que 

poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, 

impedimento de contratar com a Administração Municipal de São Jerônimo e 

declaração de inidoneidade, com fundamento na Lei Federal 14.133/21. 

 

9.2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 

contrato 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
 

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral amigável ou 

judicial, reduzido a termo no respectivo processo, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

 

 
10.2. Este Contrato poderá ser rescindido, ainda, parcial ou totalmente, de 

comum acordo, mediante formalização escrita com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

 

10.3 Será rescindido o presente contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem qualquer direito à indenização, por parte da 

CONTRATADA, nas seguintes hipóteses e condições: 

 
a) A CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas no presente 

instrumento, tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o 

que entender; 
 

b) A CONTRATADA transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em 

parte, sem prévia a expressa autorização da CONTRATANTE; 
 

d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato, se não existir 

prorrogação; 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1. Qualquer tolerância das partes, quanto a eventuais infrações das 

cláusulas contratuais, não implicará perdão, renúncia ou alteração do pactuado. 
 

11.2. A CONTRATANTE obriga-se, por si, ou sucessores a qualquer 

título, ao fiel cumprimento das obrigações deste contrato. 

 

11.3. A CONTRATANTE designa a Servidora Magda Campos Garcia 

como fiscal do presente contrato. 
 

11.4. O presente contrato está vinculado ao Documento de Formalização 

de Demanda 013/21 e ao Processo de Dispensa de Licitação 15/2022. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

12.1. Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito 

o Foro da Comarca de São Jerônimo/RS, com exclusão de qualquer outro, por 
mais especializada que seja. 

 

 
 

 

E, por estarem assim justos e contratados, para firmeza e validade do que foi 

estipulado em todas as cláusulas, as partes assinam o presente instrumento, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

São Jerônimo/RS, 16 de fevereiro de 2022. 
 

 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
CONTRATANTE 

 

 
Prime Service Prestadora de Serviços de Limpeza 

CONTRATADA 
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