
PORTARIA N.º 159/2023 DE 26 DE JANEIRO DE 2023 

RESCINDE UNILATERALMENTE RELAÇÃO 
JURÍDICA ORIUNDA DE PROCESSO 
LICITATÓRIO E APLICA PENALIDADES.  

LUIS HENRIQUE KITTEL, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais e a Legislação vigente e,  

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Sr. Prefeito Municipal em 05 de janeiro de 2023, que 
entendeu pela ocorrência de infração às cláusulas do Contrato Administrativo 35/2021, aplicando 
as respectivas sanções à empresa STARKS SERVIÇOS DEMONITORAMENTO DE ALARMES LTDA;  

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666/93,  

RESOLVE 

Art. 1.º Rescindir unilateralmente a relação jurídica, especialmente o Contrato Administrativo nº 
35/2021, oriundo do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial (Edital 08/2021), celebrado 
com a empresa STARKS SERVIÇOS DEMONITORAMENTO DE ALARMES LTDA, cujo objeto é 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”, o que faz com amparo 
no item 10.3 da Cláusula Décima do Contrato Administrativo nº 35/2021, bem como no art. 78, 
incisos I e VII da Lei Federal 8.666/93, bem como aplicar à empresa as seguintes sanções e 
penalidades:  

I – Multa equivalente a 8% (oito por cento), calculada sobre o valor não adimplido do contrato, 
liquidada a partir da efetiva rescisão contratual (10/01/2023) até o término do prazo de vigência 
prevista no Termo Aditivo 01 (23/05/2023), cujo valor aqui vai fixado em R$ 1.879,51 (um mil, 
oitocentos e setenta e nove reais, cinquenta e um centavos), conforme previsto na cláusula 10, 
item 10.3 do Contrato Administrativo nº 35/2021;  

II – Suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 03 (três anos), conforme previsto na cláusula 10, item 10.3 do Contrato Administrativo nº 
35/2021;  

Art. 2.º O valor da multa, fixada no inciso I do Art. 1º, deverá ser paga junto ao Setor de 
Arrecadação do Município de Agudo, devidamente atualizada na forma da Lei, no prazo de 30 
(trinta) dias, facultada a compensação com eventual crédito (de qualquer natureza) da empresa, 
sob pena de inclusão em dívida ativa e execução.  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO, aos 26 de janeiro de 2023. 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se. 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO 
Secretária de Administração e Gestão 
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