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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021  

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA 

CÂMARA DE VEREADORES DE ERVAL 

VELHO -SC, COM O FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA, PRODUTOS DE LIMPEZA, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À 

EXECUÇÃO, INCLUSIVE OS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S). 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erval 

Velho, Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor, 

Miguel Tessari, torna público o Processo Licitatório n° 

005/2021, Edital de Dispensa de Licitação nº 003/2021. 

 

1 - OBJETO DA DISPENSA:  

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

continuados de limpeza e conservação das dependências da Câmara de 

Vereadores de Erval Velho -SC, com o fornecimento de mão de obra, produtos 

de limpeza, materiais e equipamentos necessários e adequados à execução, 

inclusive os de proteção individual (EPI’s).  

1.2. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da Câmara de 

Vereadores de Erval Velho -SC situada a rua Coronel Honorato Vieira, no 

período matutino de segunda a sexta-feira, com no mínimo 02 (duas) horas 

diárias, totalizando um total de no mínimo 10 (dez) horas semanais.  

1.3. Nos dias que eventualmente sejam realizadas sessões solenes ou 

realizados eventos promovidos pela Câmara, com a realização de coquetéis, 
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poderá ser solicitado o acompanhamento/auxílio da empresa, sendo que as 

horas serão ajustadas no decorrer da semana.  

1.4. O valor contratado corresponde a disponibilização pela empresa 

prestadora dos serviços, de funcionários necessários devidamente qualificados 

(as) e providos (as) de uniforme e os equipamentos de proteção individual 

necessários e adequados à execução dos serviços.  

1.5. O regime de contratação corresponde ao de empreitada por Preço 

Global.  

1.6. Os serviços de limpeza e conservação pela Contratada serão 

executados observando-se as orientações da Câmara, e compreenderão os 

seguintes ambientes:  

 Fachada Externa; 

 Hall de entrada;  

 Dois banheiros;  

 Uma cozinha;  

 Sala da Secretaria; 

 Sala de Reuniões;  

 Plenário;  

1.7. Principais atividades a serem realizadas:  

a) Limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis nas 

dependências do prédio;  

b) Limpeza e organização de todos os ambientes integrantes tais como 

janelas, vidros (internos e externos), divisórias, portas, calçadas, placas, paredes, 

forro, persianas, pisos, mesas, cadeiras, painéis, quadros, equipamentos, 

lâmpadas, banheiros, vasos, bancadas, bem como, geladeiras, interior de 

balcões, armários, etc.;  

c) Limpar móveis, utensílios, extintores de incêndio etc.;  

d) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o 

pó;  

e) Proceder à limpeza e desinfecção dos banheiros, bem como lavar 

lixeiras e realizar a coleta de lixo, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana, 

substituindo os sacos de cada lixeira ou de acordo com a necessidade; 

f) Proceder à limpeza e desinfecção da copa e cozinha, quando 

necessário;  
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g) Proceder a limpeza com pano seco e pano úmido em balcões e nas 

mesas;  

h) Limpar a escada e corrimãos; 

i) Abastecer com papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e álcool 

líquido e gel os recipientes, quando necessário;  

j) Limpar e higienizar os aparelhos telefônicos;  

k) Remover lixo comum e reciclável; 

l) Varrer e lavar, quando necessário, a calçada externa, em frente ao 

edifício, bem como manter limpa a placa de identificação; 

m) Regar as plantas, quando necessário; 

n) Aspirar o pó quando necessário; 

o) Lavar a louça decorrente dos coquetéis, bem como auxiliar na 

organização antes e após os respectivos eventos; 

p) Lavar toalhas e panos; 

q) Higienizar e abastecer dispensers com copos descartáveis; 

r) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária 

e/ou determinados pela Câmara. 

1.8. Será de responsabilidade da empresa prestadora dos serviços o 

fornecimento de uniforme e todos os equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s) necessários à execução dos serviços aos seus subordinados, os quais 

deverão ser de primeira linha em quantidades suficientes e devem ser de acordo 

com as normas estabelecidas em legislações de segurança e proteção. 

1.9. Os produtos de limpeza para a realização dos serviços serão de 

responsabilidade da EMPRESA PRESTADORA dos serviços, assim 

como os utensílios necessários (panos, vassouras, baldes, rodos, e 

demais que entenderem necessários). 

Obs. 1. Os materiais de higiene e copa como papel higiênico, papel 

toalha, álcool em gel, álcool 70, copos descartáveis, sacos de lixo, sabonete 

líquido, café, açúcar, leite (etc) serão de responsabilidade da Câmara, 

ficando a empresa prestadora dos serviços responsável pelo seu controle 

e por solicitar a reposição. 

1.10. A empresa prestadora dos serviços deverá priorizar que os mesmos 

(as) funcionários (as) realizem os serviços, sendo permitida a substituição em 

caso de necessidade, como afastamento por motivo de licença, tratamento de 

saúde, férias, entre outros. 
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1.11. A empresa poderá disponibilizar quantos funcionários achar 

necessários para a realização dos serviços.  

1.12. A empresa prestadora dos serviços deverá atender aos encargos 

trabalhistas, previdenciários e comerciais decorrentes da execução do objeto, 

ficando a Câmara isenta de qualquer vínculo empregatício com seus 

funcionários, bem como quaisquer obrigações 

 

2 - OUTRAS DISPOSIÇÕES: 

 

2.1. A contratação será efetuada a partir da realização de processo 

licitatório.  

2.2. O período de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses a contar 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, a critério da Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso 

II, da Lei nº 8.666/1993. 

2.3. No preço proposto devem estar incluídos todos e quaisquer ônus, 

quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos, taxas, 

transporte, frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto.  

2.4. No primeiro período de vigência não será concedido reajuste no 

preço, porém, havendo prorrogação será concedida revisão pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado no período de 

vigência.  

2.5. A Câmara reserva-se ao direito de solicitar a troca de eventuais 

profissionais da empresa prestadora do serviço, sem que deste ato caiba 

reclamação. 

 

3 - JUSTIFICATIVA DA DISPENSA: Justifica-se a contratação 

mediante dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso V, da Lei n° 

8666/93, conforme Parecer da Assessoria Jurídica do Poder Legislativo, parte 

integrante deste Processo Licitatório. 

 

4 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: A 

empresa LIMPATICA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 33.667.433/0001-54 com sede a Rua 

Felipe Schmidt, n° 709, Centro da cidade de Joaçaba – SC, é uma empresa 

idônea de notória capacidade para a realização dos serviços objeto desta 
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dispensa, haja vista que conta com uma equipe preparada com profissionais 

qualificados na área de conservação e limpeza. 

 

5 - DA FORMA DE FORNECIMENTO: A empresa 

CONTRATADA deverá realizar os trabalhos na Câmara Municipal de 

Vereadores, situada na Rua Cel. Honorato Vieira, 1111, Centro de Erval Velho 

– SC de acordo com o objeto ora contratado. 

 

6 - DO PREÇO: O valor a ser pago a contratante será de R$ 1.360,00 

(Um mil trezentos e sessenta reais) mensais, pagos no dia 05 de cada mês 

subsequente, perfazendo o valor total de R$ 16.320,00 (Dezesseis Mil Trezentos 

e Vinte reais). 

 

7 - DA VIGÊNCIA: A vigência do processo licitatório será de 10 de 

maio de 2021 a 09 de maio de 2022, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, a critério da Administração, consoante estabelecido no art. 

57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

 

8 - DO ACOMPANHAMENTO: Em observância ao que dispõe o 

artigo 67, da Lei 8.666/93, nomeia-se como fiscal de execução do Contrato 

deste Processo de Licitação o Secretário Executivo da Câmara de Vereadores 

de Erval Velho, Senhor Christian Andrei Conte. 

 

Erval Velho - SC, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

Miguel Tessari 

Presidente  

 

 

 

Leonardo Elias Bittencourt 

Visto do Assessor Jurídico 
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