
 

CONTRATO N° 051/2022REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

20/2022 PROCESSO N° 52/2022. 

 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do 

Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval seco/RS, 

inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador da 

Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na 

Avenida Emílio Falcão 05, doravante denominado de CONTRATANTE e de outro lado a 

Empresa INFOSERVICE & PESSOTTO SOLUÇÕES EIRELLI,  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 40.294.195/0001-44, com sede na Avenida Adolfo Wilsmann, 80, 

Centro nesta cidade de Erval Seco/RS, aqui denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar 

este instrumento contratual mediante as seguintes cláusulas e condições.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 

Contratação de pessoa jurídica especializada na área de apoio administrativo e atividades 

auxiliares, para prestação de serviços continuados de Atendente, em regime de empreitada por 

preço global, nas dependências da sede das Secretarias Municipais de Erval Seco/RS, e 

compreenderá o fornecimento de mão de obra e dos insumos necessários à execução dos serviços 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS:  

 

Os serviços deverão ser executados diariamente durante o horário de expediente da Administração 

Municipal de segunda a sexta-feira no seguinte horário: das 07:30h às 11:30h e das 13h às 17h, 

podendo ocorrer de forma extraordinária, de acordo com a necessidade da administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO:  

 

A Contratante pagará ao contratado o valor de R$ 14.297,00 (quatorze mil duzentos e noventa e 

sete reais) mensais. O pagamento será 15 dias, após nota fiscal de cada mês.  

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1. É obrigação da contratada disponibilizar equipe técnica, devidamente registrada, para a 

prestação dos serviços, bem como os equipamentos e ferramentais necessários à execução das 

atividades relativos à contratação. 

4.2. A contratada deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às normas 

coletivas da categoria profissional e as normas internas de segurança e saúde do trabalho. 

4.3. É obrigação da contratada treinar e capacitar periodicamente seus empregados no atendimento 

das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como prevenção de incêndio, 

práticas de redução do consumo de água, energia e redução da geração de resíduos para 

implementação das lições aprendidas durante a prestação dos serviços. 

4.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Administração; 



4.5. Recolher todos os tributos de sua competência referentes aos serviços prestados como empresa; 

4.6. Manter o número de funcionários necessários a prestação dos serviços tendo em vista não haver 

falhas em função de casos fortuitos de não comparecimento ao trabalho. 

4.7. Pelas despesas de deslocamentos, estadia e alimentação, oriundos da prestação dos serviços, 

objeto desta licitação;   

4.8. Pelos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, oriundos da prestação dos serviços de 

que trata esta licitação; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

5.1 O não cumprimento do presente contrato pela contratada implicará nas sanções previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

5.2 Aplicar-se-á os dispositivos da Lei 14133/2021 para as hipóteses dos crimes de licitações e 

contratos administrativos 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

6.1. A fiscalização e acompanhamento dos serviços;  

6.2. O cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas no instrumento 

contratual a ser celebrado; 

6.3. Repassar todas as informações necessárias solicitadas; 

 

CLÁUSULA SETIMA:  
 

O presente contrato tem vigência por oito meses a contar da ordem de serviço, com possibilidades 

de rescisão por conveniência administrativa ou podendo ser prorrogado mediante termo aditivo 

acordado entre as partes de conformidade com o estabelecido nas Leis n° 8666/93 e 8883/94. 

 

CLÁUSULA OITAVA:  

 

As despesas decorrentes com a execução do presente Contrato correm por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Projeto Atividade 2034-Manutenção dos serviços da Agricultura  

314-3.3.90.39.00.00.00- Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

Projeto Atividade 2032-Manutenção dos da Serviços da Secretaria Municipal da Saúde  

289-3.3.90.39.00.00.00- Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

Projeto Atividade 2003-Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal da Administração  

35-3.3.90.39.00.00.00- Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

Projeto Atividade 2033-Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal da Administração  

395-3.3.90.39.00.00.00- Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

 

CLÁUSULA NONA:  

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente contrato que não possam ser 

dirimidas pela interpretação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Seberi – RS, com 

expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

 



E por estarem desta forma ajustados e contratado firmam o presente em 3 (três) vias de igual 

teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

                    Prefeitura Municipal de Erval Seco RS., 11 de abril de 2022. 

 

 

 

 

_________________________                              ________________________________________ 

LEONIR KOCHE                                      INFOSERVICE & PESSOTTO SOL. EIRELLI   

Prefeito Municipal      Empresa Contratada 

      

    

 

 

 

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


