
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

  CONTRATO nº 01/2017     

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob nº 01.610.503.0001-41, com sede na Avenida Adrião Monteiro, n° 2330, 

Capivari do Sul/RS, representada por seu Prefeito Municipal, Sr Marco Antonio Monteiro Cardoso, 

brasileiro, casado e residente neste Município. 

CONTRATADA: DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS- ME, pessoa jurídica de direito privado 

CNPJ nº 26.023.173/0001-19 , com sede na Avenida Telmo Sessim, n° 1960, loja 06, Bairro Centro, 

Capivari do Sul/ RS. 

As partes acima qualificadas têm entre si ajustadas o presente instrumento particular de contato, que se 

regerá pelas cláusulas e condições que adiante seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Tem por objetivo o presente contrato de MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME e 

ronda de 24 horas nos seguintes endereços: EMEF Capivari localizada na Av. Quilombo, na EMEI Mundo 

Encantado localizada na Rua Escócia, na Garagem Municipal localizada na Av. Quilombo, no Almoxarifado 

localizado na Av. Adrião Monteiro, Sede da Prefeitura localizada na Av. Adrião Monteiro e EMEF Telbio 

Farias Cardoso. 

CLAUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

2.1 - Para cumprimento das manutenções, a CONTRATANTE deverá proceder ao chamado de Assistência 

Técnica à CONTRATADA ao local de instalação do sistema para devido desligamento ou reprogramação 

ou o que mais se fizer necessário para esse fim. 

2.2 - A CONTRATADA, fará vistorias nos equipamentos sempre que julgar necessário a manutenção 

preventiva dos mesmos, ficando desde já permitindo pela CONTRATANTE seu livre acesso aos 

equipamentos. 

2.3 - O atendimento aos chamados de Assistência dar-se-á no horário comercial de segunda à sexta, das 

08h00mim às 18h00mim e dentro do prazo  de 24 (vinte quatro) horas do chamado e em casos excepcionais, 

estende-se aos feriados e finais de semana. 

2.4- Os rádios usados no monitoramento da EMEF Capivari, na Garagem Municipal, no Almoxarifado, Sede 

da Prefeitura e EMEF Telbio Farias Cardoso serão em regime de comodato. 

2.5 - A CONTRATADA não se responsabiliza por danos causados nos equipamentos por pessoas 

inabilitadas ou não indicadas por ela, por mau uso, por atos de vandalismo, enchentes, descargas elétricas, 

raios, corte ou desativação da linha telefônica e outros eventos extraordinários. 

2.6 - Na ocorrência de quaisquer eventos que se enquadrem no item anterior ou quando houver uma 

solicitação de Complementos no Sistema de Alarme da parte CONTRATANTE a CONTRATADA fará 

orçamento de peças e serviços e, mediante a aprovação da CONTRATANTE, procedendo ao pronto 

estabelecimento do Sistema. 



2.7 - Os serviços de atendimento à CONTRATANTE serão realizados por pessoal habilitado tecnicamente 

da CONTRATADA, sob sua inteira responsabilidade, supervisão e conta, a repassar ou terceirizar serviços, 

visando o fiel desempenho de sua atribuição inerente a este contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 - A CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor de R$ 101,00 

(Cento e um  reais) mensais por cada ponto previsto no item 1.1 sendo o valor total de R$ 606,00 (seiscentos 

e seis reais) mensais.  

3.2 – O pagamento pelos serviços prestados mensalmente serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços.  

3.3- O pagamento dar-se-á mediante da efetiva apresentação da Nota Fiscal e comprovação do serviço 

prestado. 

3.4 – Para os pagamentos mensais dos serviços a CONTRATADA indicará o banco ou local para o mesmo, 

ou ainda o fará pelo envio de Boleto mediante prévia comunicação à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1 - O presente contrato vigorará a partir do dia 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, podendo 

ser renovado a critério da administração e com a anuência da Contratada. 

CLAUSULA QUINTA – DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA 

5.1 - Em qualquer disparo de alarme, a CONTRATANTE deverá esperar a ligação telefônica da parte da 

CONTRATADA para dar a “Contra Senha”, e motivo do disparo. 

5.2 - A CONTRATANTE não deverá efetuar disparos de alarme proposital, tais como: teste sem aviso 

portas ou janelas abertas e animais dentro Do local. Se o fato tiver reincidência, fica autorizada a 

CONTRATADA a cobrar uma taxa adicional, e em caso de acionamento de pânico sem justificativa será 

cobrado uma multa, conforme regulamento do GSVG. 

5.3 - A CONTRATANTE não está autorizada a mexer, alterar ou modificar o sistema de alarme. Quando 

isso se fizer necessário, deverá solicitar à CONTRATADA, tampouco deverá contratar outra empresa, sendo 

que a empresa CONTRATADA não se responsabiliza por mau uso do sistema e manutenção indevida por 

terceiros não autorizados pela CONTRATADA. 

5.4 - A CONTRATANTE não deverá fornecer, sob nenhuma hipótese, a senha a pessoas que não tenham 

autorização de acesso às suas dependências. 

 

5.5 - A CONTRATANTE desde já autorizada a CONTRATADA a acessar via telefônica a central de 

alarme para fazer a programação e verificação do status. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DOS DIREITOS 

6.1.1. Do CONTRATANTE: 

a) receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas; 

b) fiscalizar os serviços de forma regular durante sua execução. 

4.2.2. DA CONTRATADA: 

a)  receber os valores segundo forma e condições estabelecidas neste contrato; 

b) contar com condições para a regular execução do objeto deste contrato. 

 

6.2. DAS OBRIGAÇÕES 

6.2.1. DO CONTRATANTE: 



a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução dos serviços, objetivando seu 

saneamento. 

d) Autorizada a entrada do funcionário da CONTRATADA no local do disparo. 

6.2.2. DA CONTRATADA: 

a) executar os serviços na forma e nas condições ajustadas; 

b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 

dos serviços objeto do presente contrato; 

c) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

d) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados; 

e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o acompanhamento e a 

fiscalização por parte do CONTRATANTE; 

f) responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do presente contrato; 

g) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos que julgar necessário; 

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;  

i) Monitorar o equipamento de alarme 24 (vinte e quatro) horas por dia, condicionamento ao 

recebimento de sinal de emergência na central de Monitoramento da CONTRATADA; 

j) Contatar por via telefônica a CONTRATANTE, ou pessoas por ela designadas, devidamente 

preenchida no “Cadastro de Usuários”, no qual faz parte integrante deste contrato, com exceção das 

ocorrências, que somente serão informadas se confirmada violação; 

l) Realizar o cadastro de usuário se necessitar ser alterado, mediante uma solicitação de 

INCLUSÃO ou EXCLUSÃO de pessoas por escrito;  

m} Fazer contato visual em todos os horários, com a EMPRESA do CONTRATANTE no turno 

da noite dentro das possibilidades e eventos ocorridos no turno de serviço; 

n) Providenciar a manutenção ou complemento no sistema de alarme, quando o cliente solicitar e 

aprovar. 

o) A CONTRATADA deverá comunicar a Brigada Militar quando houver no local, vestígios ou 

tentativa de arrombamento 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO  

 

8.1 - O MUNICÍPIO poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 

78 e pelas formas do art. 79 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, altera pela Lei Federal n.º 

8.883, de 08 de junho de 1994. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

Considera-se rescindido, automaticamente, o contrato nas hipóteses de declaração de idoneidade e 

suspensão do direito de contratar prevista na cláusula seguinte. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 

9.1. A CONTRATADA se sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes 

penalidades, garantido o direito de ampla defesa: 

9.1.1. Advertência: por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades para as quais haja 

concorrido; 



9.1.2. Multas: 

a) No valor correspondente de 1 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de 

legislação pertinente; 

b) No valor correspondente de 2 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução 

imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado; 

9.1.3. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por 

cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser 

causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

9.1.4. Declaração de inidoneidade: para participar de licitação junto ao MUNICÍPIO, na hipótese 

de recusar-se à prestação dos serviços contratados. 

CLAUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 – O presente Contrato será publicado, por extrato, na imprensa oficial do município, até o 5º dia útil do 

mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1 - Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer 

condições, os representantes signatários deste termo, por si ou através de instrumento de procuração na 

forma da lei, que deverá ficar fazendo parte integrante deste contrato 

11.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Palmares do Sul/RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato. 

     Este contrato é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de  duas testemunhas 

instrumentais na forma da legislação em vigor, para que surta seus jurídicos e reais efeitos. 

. 

       Capivari do Sul, 09 de janeiro de 2017. 

 

 

                                    MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO 

                        Prefeito Municipal 

                                                                    Contratante 

       

 

   DIONATAN LECINO RASCH DOS SANTOS- ME 

       Contratada 

 

 

 

Visto Assessoria Jurídica 
 


