
TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº 35/2021 

 

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo, que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE 

AGUDO/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.531.976/0001-79, com sede na cidade de Agudo, na Av. Tiradentes, 

nº 1625, denominado neste ato como CONTRATANTE representado pelo Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

Prefeito Municipal, e do outro lado a empresa STARKS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 

LTDA, CNPJ/MF 20.962.704/0001-52 estabelecida na Rua General Portinho, nº 360, Bairro Boa Vista, 

Município de Rio Pardo/RS, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. Guilherme Freitas Barbosa, inscrito 

no CPF sob nº 026.737.100-43, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, certo e ajustado as 

cláusulas e condições a seguir estipuladas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 24 de maio de 2021 o 

Contrato nº. 35/2021, em decorrência do Processo Licitatório, Edital nº 08/2021 - Pregão Presencial, levado a 

efeito pelo MUNICÍPIO DE AGUDO denominado de CONTRATANTE, com a empresa STARKS SERVIÇOS 

DE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA, denominada de CONTRATADA. 

           

O objeto do Contrato tem por finalidade a prestação de serviços de portaria, para o Centro 

Administrativo Municipal, localizado na Av. Tiradentes, nº 1625, no município de Agudo/RS, totalizando 02 

(dois) postos de portaria, 06 (seis) horas por dia cada posto, no turno da manhã das 07:00 horas às 13:00 horas e 

no turno da tarde das 13:00 horas às 19:00 horas, de segunda-feira a sábado, exceto feriados, a pedido da 

Secretaria de Administração e Gestão. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o 

Inciso II do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem proceder com a repactuação do preço 

mensal do Contrato, conforme consta no item 13.3, I, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 

2022/2022, do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do RGS, Cnpj nº 87.078.325/0001-

75 e do Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Serviços 

Terceirizados em Asseio e Conservação do RGS-SEEA/RS, Cnpj nº 90.601.956/0001-31, com vigência de 

01/01/2022 a 31/12/2022, e repactuação da alíquota RAT x FAP para 3,72, sendo que o item 4, subitem 4.1 do 

Contrato nº 35/2021, passam a vigorar com a seguinte redação:  

“4.1. Pela contratação, pagará a Contratante à Contratada o valor mensal de R$ 2.649,69 (dois mil, 

seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), por cada posto de portaria, totalizando 

R$ 5.299,38 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), mensal”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A repactuação altera o valor atual do Contrato, conforme valor mensal 

acima referido, retroagindo efeitos a 01/01/2022, sendo que a contratada faz jus a receber o valor total de R$ 

1.997,60 (um mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), conforme tabela abaixo: 

Valor mensal 

do Contrato 

Valor mensal 

repactuado 

Valor da diferença 

jan/2022 a 

abril/2022 

Diferença Mensal 

Janeiro Fevereiro Março Abril 

R$ 4.799,98 R$ 5.299,38 R$ 1.997,60 R$ 499,40 R$ 499,40 R$ 499,40 R$ 499,40 

 

CLÁUSULA QUARTA: Considerando divergências na Planilha de Custos inicial, no que se refere ao 

desconto de 19% do Vale Lanche (que estava lançado no item Vale Alimentação, que não é devido pela 

Contratada, pois a jornada de trabalho não ultrapassa 6h diárias), apurou-se a diferença de R$ 44,21 por posto de 

trabalho, totalizando R$ 972,62 (novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), no período de 11 

(onze) meses (junho/2021 a abril/2022), considerando os 02 (dois) postos contratados, sendo que este valor será 
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ressarcido aos cofres públicos, mediante dedução do valor da diferença apurada na Cláusula Terceira, deste 

Termo Aditivo. Assim, a Contratada faz jus ao pagamento da diferença no valor de R$ 1.024,98 (um mil, vinte e 

quatro reais e noventa e oito centavos). 

 

CLÁUSULA QUINTA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 12 (doze) meses, a 

contar de 24 de maio de 2022, tendo a sua vigência prorrogada até o dia 23/05/2023, conforme Memorando nº 

45/2022, encaminhado pelo Gabinete do Prefeito. 

 

CLÁUSULA SEXTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem 

inalteradas. 

                                 

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor 

e forma na presença de duas testemunhas. 
 

Agudo, 08 de junho de 2022.   
 

 

 

                  LUÍS HENRIQUE KITTEL                                     GUILHERME FREITAS BARBOSA 

                           Prefeito Municipal                                    Starks Serviços de Monitoramento de Alarmes LTDA    

                              Contratante                                                                    Contratada 

 

 

 

          ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN                           

                    CPF: 025.526.690-18                                                                         

             Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                      


