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Processo n° 016/2020     -    Pregão nº 009/2020 

TERMO DE CONTRATO - Nº 025/2020 
 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA A DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE 

SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR 
DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME 
 

 
Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu Estado 

de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta 
cidade na Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito 
Municipal Sr. Evaldo Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 581.261.048-72, residente e 
domiciliado à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu/MG, doravante denominado CONTRATANTE e, 
de outro lado, a empresária individual Shirley Aparecida de Souza, localizada na Rua Dr. Olavo 
Gomes Pinto, n° 61, Loja 01, Bairro Centro, Itanhandu/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.858.164/0001-
61, portadora do RG n° MG-17.455.551 e do CPF n° 035.365.228-82, residente e domiciliada na Rua 
Agnelo Ferreira da Costa, n° 777, Bairro Nossa Senhora de Fátima em Itanhandu/MG, CEP 37.464-000, 
doravante denominado CONTRATADO com fulcro e nos termos do PROCESSO LICITATÓRIO 
N.º 016/2020 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2020 e nos termos da Lei 
Federal Nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, fica justo e contratado o que neste instrumento 
se dispõe, que será pelas partes cumprido, em conformidade com as cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 
 

DO OBJETO E DO PREÇO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato, nos termos do Processo Licitatório 
nº. 016/2020: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO 
DE SISTEMAS DE ALARME E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA POR 24 HORAS POR 
DIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE COMODATO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME, de acordo com as 
especificações e detalhamentos consignados no Anexo I do Pregão Presencial 009/2020, que, 
juntamente com as propostas da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA pela 
execução dos serviços com fornecimento de equipamentos em comodato, necessários na execução 
dos serviços, e todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e, 
constitui a única remuneração pela execução total dos serviços. 
 

Termo de Contrato Administrativo que entre si 

fazem de um lado o Município de Itanhandu - MG, 

devidamente autorizado pelo Processo Licitatório 

n.º 016/2020 – Modalidade Pregão Presencial N.º 

009/2020 e de outro, Shirley Aparecida de Souza 
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PERÍODO QTDE DESCRIÇÃO $UNITÁRIO $TOTAL  

 
12  

MESES 

23 
IMÓVEIS  
TOTAL: 

276 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 
SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA 
M. DE ITANHANDU 

R$99,00 R$27.324,00 

Total: R$27.324,00 (Vinte e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais) 
 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.1 - A licitante vencedora deverá monitorar 23 (vinte e três) prédios públicos ininterruptamente, 24 
horas por dia, 365 dias por ano. 
3.2 - Não serão remunerados os serviços de instalação e configuração dos sistemas, somente os 
serviços de monitoramento. 
  
CLÁUSULA QUARTA: CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
4.1 - Como condição para início dos serviços de instalação, a empresa contratada deverá apresentar a 
ART de execução junto ao CREA/MG, ou o RRT de execução junto ao CAU, ou o TRT de 
execução junto ao Conselho dos Técnicos Industriais, devidamente quitada; 
4.2 - A licitante vencedora fornecerá todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos 
serviços, através de cessão de uso em comodato. 
4.3 – Para o início da execução do monitoramento, a empresa contratada deverá fazer as instalações 
necessárias com sua mão-de-obra própria a fim de viabilizar o início da prestação dos serviços; 
4.4 – Durante a execução do contrato, havendo necessidade de serviços extras de instalação, este 
custo ficará a cargo do Contratado; 
4.5 - No final do contrato todos os materiais e os equipamentos cedidos em comodato deverão ser 
devolvidos à licitante vencedora. 
4.6 – Também será de responsabilidade do contratado a disponibilização de softwares de 
monitoramento necessários. 
4.7 - Em caso de arrombamento, acesso indevido ou invasão do imóvel, a Central de operações, 
através do seu apoio tático deverá deslocar-se imediatamente até o local, acionando o órgão policial 
competente, se for o caso, adotando todas as providências necessárias, até que o problema seja 
solucionado, sem ônus adicional para o Município; 
4.8 - Toda manutenção nos equipamentos, inclusive a substituição de baterias, deverá ser de 
responsabilidade da licitante vencedora. 
4.9 - A Contratada fornecerá todos os equipamentos necessários à realização do monitoramento 24 
horas dos imóveis, contendo instalação e suporte, se necessário com substituição por equipamentos 
idênticos ou superiores ao contratado em caso de não funcionamento. 
4.10 - A Contratada é obrigada a assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas à 
prestação dos serviços e de seus empregados. 
 

CLÁUSULA QUINTA: VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS:  
5.1 - A contratada deverá ter no mínimo um veículo disponível para locomoção, em caso de disparo 
de alarme na central. 
5.2 - Os equipamentos que serão instalados nos prédios públicos (Exemplo: discadora / modem de 
comunicação, sensores etc) e na central deverão ser adquiridos pela licitante vencedora e fornecer 
em comodato a essa entidade. 
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5.3 - Prazo de entrega dos equipamentos, montagem e instalação: 30 de março de 2020. 
O prazo de entrega será de 15 dias após a assinatura do contrato. 
5.4 – Caso seja criada nova unidade a ser monitorada, a aquisição de todos os equipamentos 
necessários será de responsabilidade da empresa contratada, devendo instalar no mínimo 10 sensores 
de presença.  
5.5 - Em caso de mudança de endereço, a empresa contratada deverá fazer toda a instalação do 
sistema de alarme no novo endereço, sem custo adicional. 
 

CLÁUSULA SEXTA: PESSOAL:  
6.1 - Competirá à contratada a admissão do pessoal necessário ao desempenho dos serviços, 
devidamente uniformizados e identificados, apresentando mensalmente a relação nominal daqueles 
que estão executando os serviços acompanhados dos comprovantes de recolhimento das obrigações 
previdenciárias e fundiárias. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA: 
7.1 - A central de monitoramento deverá funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana, de forma ininterrupta.  
7.2 - A central de monitoramento deverá receber sinais dos sistemas de alarme instalados 
remotamente nos pontos estratégicos ou vulneráveis da Prefeitura Municipal de Itanhandu, 
conectada ao módulo de rádio ou telefone, capaz de enviar os sinais de ocorrência que serão 
captados pelos plantonistas ou operadores da CONTRATADA. 
7.3 - Os alarmes serão transmitidos por sensores infravermelho em locais considerados, de comum 
acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, como pontos estratégicos ou vulneráveis tais 
como: entrada do imóvel, acesso aos corredores, sacadas, basculantes, salas e demais dependências 
do imóvel monitorado. 
7.4 - Após a chegada do(s) agente(s) à sede da CONTRATANTE para atender ocorrência, 
dependendo do caso concreto, ele(s) poderá(ão) comunicar o fato imediatamente às autoridades 
policiais e ao representante do respectivo imóvel, devendo manter o local protegido até a chegada 
daqueles. 
7.5 - No período da noite e nos dias em que não houver expediente, deverá o monitoramento garantir 
que todo o sistema de alarme seja ativado (armado), ainda que o sistema tenha sido desligado 
manualmente e, por esquecimento, não tenha sido ativado, devendo o monitoramento ativar todas as 
zonas do local sem precisar se deslocar até o imóvel;  
7.6 - A CONTRATADA deverá oferecer treinamento aos servidores da CONTRATANTE que 
utilizarem o sistema, bem como providenciar manual do usuário sobre operacionalização e 
funcionamento do sistema. 
7.7 - Os sistemas instalados deverão ser ativados e desativados pelos usuários possuidores das 
senhas de acesso ao sistema. 
7.8 - A CONTRATADA também deverá ofertar suporte, através de telefone ou visita técnica, para a 
resolução de dúvidas referentes à operacionalização do sistema, sempre que solicitado. 
7.9 - Sempre que ocorrer disparo do sistema, deverá a CONTRATADA: 

a) Deslocar seu(s) técnico(s) imediatamente ao local (tempo máximo admitido para chegar 
até o imóvel: 10 (dez) minutos, contados a partir do disparo do sistema, 15 (quinze) para 
imóveis na zona rural); 
b) Outro técnico, responsável pelo monitoramento remoto, deverá ligar de pronto para o 
telefone fixo ou móvel definidos pela CONTRATANTE, para se inteirar do ocorrido; 
c) Solicitar o auxílio do Poder Público (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc.) de 
imediato, conforme o caso. 
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7.9.1 - Os pedidos de providências deverão ser atendidos no prazo de 24 horas, exceto 
aqueles que dizem respeito ao restabelecimento do funcionamento normal da central ou de 
algum dos seus periféricos que possam deixar o imóvel ou parte dele desprotegido, para os 
quais o atendimento é de imediato, podendo a CONTRATADA optar por deixar no local um 
vigilante protegendo o prédio.   
7.9.2 - As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes da 
execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua 
exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo aceitas 
alegações posteriores. 
7.9.3 - A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório de ocorrências, 
indicando data, horário e responsável por cada operação no sistema de alarme. 

 
DA VIGÊNCIA E DO PRAZO 

 

CLÁUSULA OITAVA: O prazo de execução deste contrato administrativo será até 31 de março de 
2021, a contar de sua assinatura. 
 

Parágrafo Único: Data de inicio do monitoramento: 01 de Abril de 2020 
 

CLÁUSULA NONA: Findo o prazo estabelecido na Cláusula anterior, desde que haja previsão de 
recursos orçamentários hábeis para o exercício seguinte, prorrogar-se-á por período de 12 (doze) 
meses sucessivamente, até o limite de 60 meses, limite máximo previsto em lei, salvo se em até 90 
dias do seu término, ou de cada uma de suas prorrogações, houver oposição de quaisquer das partes 
por escrito; a CONTRATADA em forma de comunicação protocolada e, a da CONTRATANTE, por 
ofício numerado assinado pela autoridade competente; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: Os preços pactuados serão corrigidos após 12 (doze) meses, período este 
admitido por lei, com variação do Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela F.G.V. (IGP-
M FGV). 
 

Parágrafo Único: Na hipótese de suspensão, extinção e/ou vedação do IGP-M, fica estabelecido em 
sua substituição, o índice que for divulgado publicamente como substitutivo, ou ainda na hipótese de 
não determinação deste e não havendo imposição por parte do Governo Federal, outro índice será 
eleito pelas partes e normalmente aceito no mercado. 
 

  FORMA DE PAGAMENTO E FATURAMENTO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado em até 30 dias, exclusivamente por 
meio eletrônico, contados da data de apresentação da nota fiscal no protocolo da Prefeitura 
Municipal de Itanhandu, situada à Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, centro de Itanhandu – 
MG, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Dados para faturamento: 
 

MUNICÍPIO DE 
ITANHANDU               
CNPJ: 18.186.718/0001-80 
Endereço: Praça Amador 
Guedes, nº 165 
CEP: 37464-000 
Centro de Itanhandu 

FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL- 
FMAS 
CNPJ: 14.794.823/0001-40 
Endereço: Rua Manoel 
Carneiro, nº 534,  
Bairro N. Senhora de Fátima 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 
CNPJ: 13.260.601/0001-85 
Endereço: Rua Engenheiro 
Paulo Franco da Rosa, nº 304 
CEP: 37464-000 
Centro de Itanhandu 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As despesas decorrentes deste contrato administrativo correrão 
por conta das dotações do orçamento de 2020.  
 

51 - 02.03.00.04.122.0007.2010.3.3.90.39.00 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 
de Administração 
112- 02.04.01.04.122.0007.2015.3.3.90.39.00  - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social 
139 - 02.04.03.08.244.0012.2022.3.3.90.39.00 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - 
PAIF (FMAS) 
226 - 02.06.00.27.812.0019.2048.3.3.90.39.00 - Manutenção de Atividades Esportivas 
241 - 02.07.01.04.122.0007.2051.3.3.90.39.00 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 
Municipal de Saúde 
291 - 02.07.01.10.301.0025.2068.3.3.90.39.00 - Manutenção da Atividade Saúde da Família 
318 - 02.07.01.10.302.0023.2058.3.3.90.39.00 - Manutenção da Atividade de Saúde Mental 
354 - 02.07.01.10.302.0023.2062.3.3.90.39.00 - Manutenção do Centro de Saúde Municipal 
376 - 02.07.01.10.303.0021.2054.3.3.90.39.00 - Assistência Farmacêutica Básica 
416 - 02.08.00.04.122.0007.2073.3.3.90.39.00 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico 
465 - 02.09.03.12.122.0007.2079.3.3.90.39.00 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação 
482 - 02.09.03.12.361.0028.2085.3.3.90.39.00 - Manutenção do Ensino Fundamental 
516 - 02.09.03.12.365.0029.2088.3.3.90.39.00 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (PRE 
ESCOLA) 
528 - 02.09.03.12.365.0029.2089.3.3.90.39.00 - Manutenção das Atividades da Creche Municipal 
 
Parágrafo Único: Por se tratar de despesas de natureza essencial e contínua, as partes das despesas 
decorrentes desta licitação que não forem realizadas no exercício de 2020 correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros conforme previsão do PPA 2018 a 2021 da 
PMITANHANDU, cabendo ao setor contábil realizar os expedientes necessários para empenhamento 
compatível com a LDO e LOA respectiva para cada exercício financeiro. 
 

DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Secretário Municipal nomeará um servidor responsável para 
acompanhamento dos serviços em cada unidade monitorada e informará à contratada.  
14.1 – Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município e 
terá as seguintes atribuições: 

• Receber o objeto do contrato, verificando a sua conformidade com as especificações 
estabelecidas e da proposta; 

• Assegurar à contratada acesso as suas dependências/propriedades, por ocasião da execução 
deste contrato; 

• Agir e decidir em nome do Município, inclusive, para rejeitar os serviços prestados em 
desacordo com as especificações exigidas; 

• Comunicar oficialmente à seus superiores quanto à rejeição do(s) serviços(s); 
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• Acompanhar, também, os prazos estabelecidos para entrega dos mesmos e da apresentação 
das faturas, notificando a contratada, por escrito, quaisquer reclamações ou solicitações 
havidas; 

• Certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las imediatamente ao Órgão 
Financeiro do Município, após constatar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste instrumento; 

• Exigir da contratada o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 
 

DA TRANSFERÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no 
todo ou em parte, nem sub-contratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso 
consentimento formal da CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste instrumento, sendo a 
CONTRATDA a única responsável pelo objeto contratado e conseqüentemente responde, civil e 
criminalmente, por todos, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou a terceiros. 
 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Compete a CONTRATANTE: 
16.1 - Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor contratado no valor correspondente a 
prestação do serviço. 
16.2 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Sexta do 
presente Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Compete ao CONTRATADO: 
17.1 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório,  
17.2 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 
produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 
17.3 - Observar os prazos estipulados. 
17.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
CONTRATANTE, referentes à forma de fornecimento e ao cumprimento das demais obrigações 
assumidas neste Contrato; 
17.5 - Aceitar, sem restrições, a fiscalização da CONTRATANTE, no que diz respeito ao fiel 
cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento. 
17.6 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos materiais 
ou pessoais, causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por ele ou por seus prepostos ou 
empregados.  
17.7 - Assumir as despesas de qualquer natureza com o pessoal necessário a prestação de serviços; 
17.8 - Garantir a boa qualidade do serviço prestado; 
17.9 - Absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente direta ou 
indiretamente sobre os produtos que constituem objeto deste contrato, correndo à sua conta 
exclusivamente, os processos que houverem sido ou vierem a ser instaurados, abstendo-se ela, 
outrossim, ainda que demandada administrativa ou judicialmente, de cobrar a CONTRATANTE, 
qualquer tributo, ainda que suscetível de translação; 
17.10 - Recolher no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do aviso, as multas que lhe 
forem impostas e que não puderem ser compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto neste 
instrumento; 
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17.11 - Assumir o ônus de ser denunciada à lide, pela CONTRATANTE em caso de serem acionados 
judicialmente; 
17.12 - Cumprir, as responsabilidades, as obrigações e as condições de entrega constantes do Termo 
de Referência/Especificação dos serviços; 
 

DA RESCISÃO, ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os 
motivos mencionados nos art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por 
escrito, entregue, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, reger-se-á no disposto do art. 79. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou 
supressões, em forma de Termos Aditivos, em conformidade com os arts. 57 e 65 da referida Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) da quantidade inicial do contrato, admitindo-se além deste, por acordo entre 
as partes. 
 

DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da 
Administração, em caso de Rescisão Administrativa, o disposto no art. 77, bem como, o 
descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações 
estabelecidas neste instrumento, sujeitará às partes, as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações e outras normas que regem a Administração Pública. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Penalidades: 
22.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos, e, 
quando suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo 
das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
22.2 - O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
adjudicatária, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

22.2.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
22.2.2 – multa: 10% (Dez por cento) do valor da licitação, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do fornecimento ou recusar-se à retirada desta. 
22.2.3 – multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de rescisão 
unilateral do mesmo. 
2.2.4 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, por perdas e 
danos, quando couber. 
22.2.5 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal por até 05 
anos. 
22.2.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
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que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

22.3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

22.9.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 

22.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 
22.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do 
Código Civil Brasileiro. 
22.6 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser 
prorrogados os demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas 
impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer multas. 
 

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Nos casos omissos e não previstos neste contrato 
administrativo, serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão 
quando houver conflitos em suas Cláusulas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As partes elegem do Foro da Comarca de Itanhandu - MG, para 
dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus 
representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e 
forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.  
 

Itanhandu, 23 de março de 2020. 
 
 
 

____________________________________ 
C O N T R A T A N T E 
Evaldo Ribeiro de Barros 

 PREFEITO MUNICIPAL 

____________________________________ 
C O N T R A T A D O 

Shirley Aparecida de Souza 
MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL 

 
 

______________________________________ 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Dr. Gustavo Levenhagen Moura 
 OAB/MG 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ 
 
CPF: ______________________________ 

 
 

_______________________________________ 
  

CPF: __________________________________ 
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ORDEM DE SERVIÇO 

 
 
Referente ao provimento de serviços de vigilância eletrônica a distância, denominado 
monitoramento remoto de sistemas de alarme e de vistoria de pronta resposta por 24 
horas por dia, com fornecimento de equipamentos, mediante comodato, instalação e 
configuração do sistema de alarme para os imóveis da Prefeitura Municipal de Itanhandu. 
 
 
REFERÊNCIA: 
 
 
Processo Licitatório n.º 016/2020 
 
Modalidade: Pregão Presencial n.º 009/2020 
 
Contrato nº 025/2020 
 
Valor do Contrato R$27.324,00 (Vinte e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais) 
 
 
À Shirley Aparecida de Souza,  
CNPJ sob o n.º 20.858.164/0001-61 
 
Pela presente ordem de serviço, autorizo a empresa Shirley Aparecida de Souza a 
iniciar imediatamente os serviços de instalação dos equipamentos que menciona o 
contrato acima epigrafado, celebrado entre a administração Municipal de Itanhandu e a 
empresa supracitada, sendo que os serviços de monitoramento eletrônico deverão se 
iniciar no dia 1º  de Abril de 2020. 
 
 
 
Itanhandu, 23 de Março de 2020. 
 
 
 
____________________________         Recebido: __________________________ 
    Evaldo Ribeiro de Barros                 
           Prefeito Municipal                                Nome: __________________________ 
 
 
Data: _____ / _____ / ______ 
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Endereços para instalação: 
 

ITEM LOCAL E ENDEREÇO EQUIPAMENTOS 

1 Paço Municipal – Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, centro. 
Central de alarme          01 
Sensores de presença    06 

2 
Centro Vocacional Tecnológico – Rua Nicolau Scarpa, nº 332, 
centro. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     05 

3 
Escola de Tempo Integral (Fazenda Escola) – Estrada do Jardim, 
km 2, s/nº, Curral Falso. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     20 

4 
Escola M. Várzea do Rio Verde – Rua Dr. José de Lourdes 
Salgado Scarpa, nº 273, João Paulo II. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     06 

5 
Escola M. D. Nenen Garcia – João da Silva Costa, nº 338, Vila 
Carneiro. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     08 

6 
Escola M. Felipe dos Santos – Av. Professor Brito, nº 206, 
centro. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     06 

7 
Escola Municipal Ana Carlos da Silva - Estrada do Jardim, nº 
610, bairro Jardim 

Central de alarme          01 
Sensores de presença    08 

8 Secretaria M. de Esportes – Rua Pedro Cunha, s/n, centro. 
Central de alarme          01 
Sensores de presença     03 

9 
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Rua Oscar 
Guedes, nº 214, B. N. Senhora de Fátima. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     10 

10 
Secretaria M. de Saúde – Rua Eng. Paulo Franco da Rosa, nº 
304, centro. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     08 

11 
Centro de Saúde D. Leonor Sobral – Praça Irmã Carvalho, nº 20, 
incluindo o Centro de Esp. Odontológicas e o Laboratório. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     16 

12 Farmácia Municipal – Av. Fernando Costa, nº 792, centro. 
Central de alarme          01 
Sensores de presença     04 

13 
Unidade Básica de Saúde Jaime Passos – Rua Dr. Paiva, nº 215, 
B. Nossa Senhora de Fátima. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     08 

14 
Unidade Básica de Saúde Daniel Ribeiro – Av. Ary Carneiro, nº 
350, Vila Maria. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     04 

15 
Unidade Básica de Saúde Heitor Palombini – Rua Antônio 
Pereira Leite, nº 256, Renne Charlier. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     10 

16 
Unidade Básica de Saúde Dra. Elaine Gomes Pereira Fleming – 
Rua Neuza Fonseca Monteiro, n 06, Portal.  

Central de alarme          01 
Sensores de presença     07 

17 
Almoxarifado da Secret. de Saúde - Av. Fernando Costa, nº 814, 
centro. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     02 

18 
Casa Dia Arte e Reabilitação – Rua Jaime Carneiro, nº 230, B. 
Nossa Senhora de Fátima. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     07 

19 Creche Municipal – Rua Jorge Gibran Sobrinho, nº 200, centro. 
Central de alarme          01 
Sensores de presença     17 

20 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Rua Manoel 
Carneiro, nº 534, B. Nossa Senhora de Fátima. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     02 

21 
Posto de Saúde do B. Santa Odila – Av. Ary Carneiro, s/nº, 
Bairro Santa Odila. 

Central de alarme          01 
Sensores de presença     05 

22 Posto de Saúde Severino da Fonseca Meireles - Bairro Jardim 
Central de alarme          01 
Sensores de presença    03 

23 
Secretaria Municipal de Educação - Rua Ribeiro da Luz, s/nº, B 
N Senhora de Fátima 

Central de alarme          01 
Sensores de presença    02 

 


