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Câmara Municipal de Tapiratiba
Pça Dn" Esméria R. do Valle Figueiredo, nº 55 - CEP 13.760-000- Tapiratiba - SP
Fone: (19)3657-1473- email: camara@camaratapiratiba.sp.gov.br

CNPJ: 01.621.482/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE
SISTEMA ELETRÔNICO

DE

SEGURANÇA PATRIMONIAL

PRIVADA

Pelo presente instrumento particular,

de um lado JOSÉ VITOR HORTA 09680851800, pessoa jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 28.553.062/0001-40
e Inscrição Estadual/SP sob n°
683.016.615.l14, com sede na Rua Laudelino Perez, n" 65, centro, CEP l3760-000,
Telefone (19) 36572069 - 981992359, na cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo,
neste ato representada por seu proprietário sr. JOSÉ VITOR HORTA, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n" 20.601.454-5 (SSP/SP) e do
CPF/MF n° 096.808.518-00, residente e domiciliado à Rua Laudelino Perez, n° 65,
centro, na cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA,
e de outro lado CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, inscrita no CNPJ/MF
sob n° 01.621.482/0001-60, sediada à Praça Dona Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo,
n° 55, centro, CEP 13760-000, na cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo, neste ato
representada por seu presidente GILSON FERNANDO FERREIRA,
brasileiro,
casado, industriário, portador da Cédula de Identidade RG n" 23.789.398-8 (SSP/SP) e
do CPF/MF n" 120.501.388-14, residente e domiciliado à Rua Elias Jorge, n" 100,
Jardim Soledade, na cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE, ajustam e contratam o seguinte:
I-DO OBJETO
CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente instrumento contratual é a prestação
de
serviços
de
segurança
eletrônica
patrimonial
privada
denominada
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO, pela CONTRA TADA, nas instalações da
CONTRATANTE situada à Praça Dona Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo, n° 55,
centro, CEP l3760-000, na cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo, mediante
utilização de unidade móvel de atendimento e centro de operações.
CLAUSULA SEGUNDA - O MONITORAMENTO ELETRÔNICO consiste na
utilização CENTRAL DE ALARME, ACESSÓRIOS
E SENSORES PARA.
ALARMES, de propriedade da CONTRATADA, A Central de Alarme possui um
sistema digital de discagem multifrequencial codificada contact id, que na ocorrência de
violação nas dependências da CONTRATANTE, aciona a linha telefônica, efetuando a
discagem automática para o centro de operações localizado na sede da
CONTRATADA, registrando o local e hora da ocorrência. Imediatamente o operador
central transmitirá mensagem codificada para unidade móvel que se encaminhará ao
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local onde foi violado o patrimônio da CONTRATANTE, a fim de impedir e inibir a
ação criminosa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de corte ou bloqueio na linha telefônica da
CONTRATANTE, o sistema de alarme funcionará normalmente, a sirene soará e o
estabelecimento estará protegido impedindo a ação de invasores, mas não será acionado
o centro de operações da CONTRATADA, o que o impedirá de tomar as medidas
cabíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de descarga elétrica provocada por terceiros ou
descarga atmosférica que venha atingir a empresa de telecomunicação ou companhia de
eletricidade e com isto venha danificar a central de alarme, a CONTRATADA, se
encarregará de substituir o equipamento danificado no prazo de (08) oito horas,
correndo o custo por conta da CONTRATANTE.
CLAUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA executará os serviços objeto do
presente instrumento contratual de segunda-feira a domingo, todos os dias que estiver
vigorando este contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia ininterruptamente, sem fazer
distinção de sábado, domingos ou feriados, dos dias úteis normais.
II - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE.
CLAUSULA QUARTA - O valor total do presente contrato é de R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos reais) representados por 12 (doze) parcelas mensais no valor original de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) relativos aos serviços de monitoramento eletrônico.
PARÁGRAFO ÚNICO - O valor não sofrerá qualquer reajuste durante a vigência do
presente contrato.
CLAUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta de rubrica constante no orçamento vigente.
CLAUSULA SEXTA O pagamento deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao mês da prestação dos serviços, mediante a apresentação de fatura pela
CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento da primeira fatura será até o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês do inicio da prestação dos serviços, sendo que seu valor será
proporcional ao número de dias efetivamente monitorados pela CONTRATADA no
mês anterior.
CLAUSULA SÉTIMA - Em caso de eventual atraso no pagamento da fatura, o valor
da parcela mencionada na clausula quarta será acrescido de 2% (dois por cento) de
multa e juros de 5% (cinco por cento) ao mês.
III - DO PRAZO
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CLAUSULA OITAVA - O presente contrato vigorará no período de 07 de janeiro a 31
de dezembro de 2022, com possibilidade de renovação, a critério da CONTRATANTE,
nos termos da legislação pertinente.

IV - DA CLAUSULA PENAL
CLAUSULA NONA - Caso a CONTRATANTE venha a rescindir o contrato, antes do
término do prazo mencionado na cláusula anterior, mediante aviso-prévio escrito de 30
(trinta) dias, ou caso a CONTRATANTE atrase os pagamentos mensais, por um período
superior a 60 (sessenta) dias, sendo que neste último o presente contrato será rescindido
de pleno direito, independente de notificação Judicial ou extrajudicial, ficará obrigada a
pagar a quantia referente a 30% (trinta por cento) do valor total do presente contrato,
ficando o equipamento à disposição da CONTRATADA.
V - DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONTRATADA

CLAUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços, através de
unidade móvel de atendimento e equipamentos adequados ao atendimento de situações
emergenciais de segurança patrimonial.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA compromete-se a atender as
ocorrências emergenciais nas dependências patrimoniais da CONTRA TANTE, a contar
do momento em que o centro de operações registra a violação, salvo motivos de força
maior ou caso fortuito, corte de linha telefônica, inundações, vendavais, pane no sistema
de comunicação provocado por motivos alheios à vontade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - As aferições de tempo de atendimento das ocorrências
emergenciais serão registradas em relatório pos atendimento, a ser elaborado pelo centro
de operações da CONTRATADA e deverão ser exibidos à CONTRATANTE até o
quinto dia útil de cada mês, ou quando solicitado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA é responsável por todos os
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, relativos aos empregados utilizados na
execução dos serviços objeto deste contrato, sendo considerada a única empregadora,
para todos os efeitos legais, obrigando-se a apresentar os comprovantes de pagamento à
CONTRATANTE quando esta solicitar por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA reconhece que será a única
responsável por qualquer conseqüência resultante da utilização de armas de qualquer
natureza, especialmente disparos acidentais de armas de fogo feitos pela equipe de
guarnição da unidade móvel, em razão do desempenho das atividades ligadas à
execução dos serviços objeto deste contrato.
CLAUSULA DÉCIMA

QUARTA - A CONTRATADA

fornecerá todos os
equipamentos eletrônicos de alarme instalados, correndo o custo das instalações iniciais
por conta da CONTRATANTE, para um perfeito funcionamento e desenvolvimento das
atividades de monitoramento eletrônico.
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VI - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATANTE fornecerá as normas,
diretrizes e informações necessárias para que os serviços sejam desempenhados de
acordo com as condições e peculiaridades dos locais a serem atendidos pelo
monitoramento eletrônico.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - A manutenção, reparos e reposiçao de peças
correrão por conta da CONTRATANTE, salvo nos casos onde tais defeitos ocorram por
culpa do fabricante (negligência, imprudência ou imperícia) ou dolo da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE poderá realizar verificações constantes
nos equipamentos, a fim de checar semanalmente com o centro de operações da
CONTRATADA se estão em perfeito funcionamento. A CONTRATANTE é a única
responsável pela manutenção da linha telefônica, fator indispensável para a
comunicação do sistema de alarmes com o centro de operações.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - No caso da CONTRATANTE provocar o
acionamento excessivo do sistema eletrônico de alarme por meio de testes ou
negligência, acarretando assim o deslocamento desnecessário da unidade móvel para o
local, poderá ser cobrado multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço mensal do
contrato a titulo de custo adicional. Esse custo será cobrado em comum acordo entre
CONTRATANTE e CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a CONTRATANTE provocar disparo do sistema de
alarme para fazer teste de sensores e sirene, este disparo chegar até nosso centro de
operações, será comunicado a unidade móvel de atendimento, que terá de 5 a 10
minutos aproximado para dirigir se ao local do disparo. Enquanto a unidade se desloca,
a equipe interna tenta entrar em contato com a pessoa responsável, pela empresa ou
residência, feito esse contato e constatado que o usuário esteja com dificuldade para
ativar o sistema de alarme, será abordado a ocorrência, podendo o alarme ser ativado
pelo centro de operações ou enviado um técnico para averiguações.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Em caso de tentativa de adentramento no
patrimônio da CONTRATANTE, com isso ocorrer danificação em portas e acessos
centrais que sejam considerados vulneráveis, não podendo a CONTRATANTE
providenciar em tempo hábil os reparos necessários, a CONTRATADA poderá colocar
um vigilante no patrimônio da CONTRATANTE até que os reparos sejam efetuados,
sendo que o custo das primeiras 12 horas correrá por conta da CONTRATADA, e após
esse período o custo correrá por conta da CONTRATANTE, sendo que o valor por dia é
de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) automaticamente, acrescido na fatura do mês
seguinte.
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CLAUSULA DÉCIMA NONA - As partes em comum acordo elegem o Foro da
Comarca de Caconde/SP com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, para serem resolvidas quaisquer questões ou atos oriundos do presente
instrumento.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em três
vias de igual teor e forma.

Tapiratiba SP, 07 de janeiro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRA TIBA
CNPJ: 01.621.482/0001-60
GILSON FERNANDO FERREIRA PRESIDENTE - CPF 120.501.388-14

J É VITORHORTA 09680851800
C PJIMF 28.553.062/0001-40
JOSÉ VITOR HORTA - PROPRIETÁRIO
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