
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 014/2013 

CONTRATAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM ALARME 

 

 

 Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU (PREFEITURA 

MUNICIPAL), pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo seu Prefeito 

Municipal GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e GLOBAL SEGURANÇA MONITORADA – Temistoclies de Campos, pessoa 

jurídica de direito privado com sede e fórum na cidade de Constantina – RS, sito Avenida Amândio 

Araújo, 853, sala 02, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.085.399/0001-37, neste ato representado pelo seu 

Sócio Gerente, Srº Temistoclies Campos CPF 907.230.820-49  e RG 3068807225doravante 

denominada CONTRATADA, para executar a prestação dos serviços de monitoramento com alarme 

nas Escolas Municipais, Centro de Apoio Educacional, Centro Administrativo e Unidade de saúde do 

Centro conforme descrito na cláusula 2ª - do objeto. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 A contratada prestará serviços de monitoramento com alarme nas Escolas Municipais Julio de 

Castilhos, Humberto de Campos e de Educação Infantil e Séries Iniciais Pingo de Gente, e ainda no 

prédio da Unidade de Saúde do Centro.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS 

 

A CONTRATADA compromete-se a executar pessoalmente ou por prepostos os serviços com 

eficiência e presteza na forma estipulada. O compromisso da empresa é de deixar sempre funcionando 

e disponível o sistema guiado por satélite que em caso de disparo dos alarmes instalados, nos pontos 

descritos na cláusula primeira do presente contrato, que ficam interligados com a central instalada pela 

CONTRATADA para que a mesma tome as medidas cabíveis assim que perceber em sua central o 

disparo do alarme na escola. As medidas serão no sentido de identificar imediatamente, assim que 

houver o disparo e comunicar a polícia e/ou vigiar o local do ocorrido. Além disso, em qualquer dos 



casos, fazer a manutenção do equipamento deixando o mesmo sempre em condições para que não haja 

falhas.  

A CONTRATANTE deverá se manifestar rapidamente em relação à necessidade de reparos nos 

alarmes que eventualmente estiverem danificados, ficando a CONTRATADA isenta de qualquer 

responsabilidade, em relação ao patrimônio vigiado, até que a autorização do reparo seja feita pela 

CONTRATANTE, resguardado o direito da mesma de analisar o orçamento apresentado por escrito 

pela CONTRATADA em relação aos valores praticados no mercado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EQUIPAMENTOS 

 

A CONTRATADA deverá instalar os equipamentos de sua propriedade e responsabilidade, 

cabendo a CONTRATANTE pagar as mensalidades de empréstimo e manutenção conforme 

estipulado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADES QUANTO A OCORRÊNCIA DE 

DISPAROS 

 

Quando da ocorrência de disparo do alarme é de inteira responsabilidade da CONTRATADA 

tomar todas as medidas que lhe são cabíveis no sentido de assegurar a segurança, evitar furtos e outros 

danos aos bens públicos onde os alarmes estão instalados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS RECLAMAÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS 

 

A CONTRATANTE fica isenta de qualquer ação judicial, seja civil e/ou trabalhistas, entre 

empresa e funcionários. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

 

O preço pago pela CONTRATANTE para a prestação dos serviços constantes na cláusula 

segunda do presente contrato é de R$ 433,80 (quatrocentos e trinta e três reais com oitenta centavos) 

mensais, reajustáveis anualmente com base do IGP-M (FGV) do período. 



 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias 

das Secretarias Municipal da Educação,Secretaria da Administração e da Secretaria Municipal de 

Saúde, consignadas no orçamento municipal vigente. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento dos serviços ora contratados serão efetuados mensalmente até o 10º (décimo) dia 

útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços, devidamente faturados e empenhados.  

 

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS 

 

O contrato terá vigência pelo período de 06 (Seis) meses a contar de 01 de fevereiro de 2013 a 

31 de Agosto de 2013. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da administração, os casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8666/93 e alterações posteriores; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência à 

Administração; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



Fica eleito o foro da Comarca de Constantina, para dirimir qualquer dúvida ou questão do 

presente contrato. 

 

 E por se acharem plenamente justos, combinados e contratados, firmam o presente em duas 

vias, de igual teor e forma com as testemunhas e tudo presente. 

 

 

 Novo Xingu - RS, 01 fevereiro de 2013. 
 

 

 

_________________________________ 
Contratante 

 
 
 
 

_________________________________ 
Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ______________________________________    2)  _____________________________________ 

 


