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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE 
SEGURANÇA E PORTARIA LTDA – ME. 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e 

dezesseis), nesta cidade  de Matão, Estado de São Paulo, compareceram  as  
partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  
MUNICIPAL DE MATÃO , com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre 
Nelson, nº  859,  inscrita no CNPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  
legalmente representada pelo seu Presidente, SR. SANDRO APARECIDO 
BELLINTANI TRENCH , brasileiro, casado, portador  do   RG nº  14.454.872 
SSP/SP e CPF nº 032.029.808-66, daqui   por   diante   denominada   
simplesmente "CONTRATANTE"  e, de outro lado a empresa WV COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA –  ME com  
sede  na cidade de Campinas - SP, Avenida Brasil, nº 1417,  inscrita no CNPJ sob 
nº 19.639.059/0001-52,  neste  ato  legalmente representada pelo seu funcionário 
SR. EMERSON CARVALHO MORAIS , brasileiro, solteiro, portador  do   RG nº  

32.649.160-8 e CPF nº 172.783.208-60, daqui   por   diante   denominada   
simplesmente "CONTRATADA”, na  presença  de  duas  testemunhas no  final 
qualificadas e assinadas, ficou justo e contratado o seguinte: 

 
 
CLÁUSULA 1ª - OBJETO: 
 
I - Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, 24 horas por dia, sete dias 
por semana, das áreas que integram o escopo da contratação, por meio do 
monitoramento remoto, a partir de central própria, especificamente instalada na 
CONTRATADA, com o objetivo de monitorar remotamente o sistema de alarmes 
instalado na CONTRATANTE, incluindo o acompanhamento permanente de 
violações, intrusões e outras ocorrências, tomando as providências contratadas, 
de acordo com as melhores práticas vigentes de segurança. 
 
II - Prestação de serviços de inspeção técnica por monitor externo das áreas que 
integram o escopo da contratação, a partir de comunicados de ocorrências 
constatadas por uma central de monitoramento remoto de sistemas de 
monitoramento eletrônico, incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos de 
comunicação e outros equipamentos peculiares à execução do serviço, conforme 
especificações e níveis de serviço estabelecidos.  
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As especificações dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA constam 
detalhadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital do Pregão nº 05/2016, de 
06 de outubro de 2016.  
 
CLÁUSULA 2ª - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:   
 
O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei federal nº 8.666/93. 
 
Qualquer incidente que vier a ocorrer no período supracitado será de 
responsabilidade da Contratada, salvo os casos fortuito decorrente de eventos da 
natureza, como catástrofes, ciclones, tempestades anormais ou força maior.  
 
A contratada garantirá a qualidade dos serviços, obrigando-se a reparar o que for 
executado em desacordo com o apresentado na proposta. 
 
CLÁUSULA 3ª - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Pela execução dos serviços de que trata o presente contrato, a CONTRATANTE  
pagará a CONTRATADA  a importância de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
mensais perfazendo um valor global de R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais),  
 
O prazo máximo para a efetivação do pagamento (depósito em conta ou boleto) 
será em 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente 
discriminada e atestada por servidor designado. 
 
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento 
pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
Se for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de 
vinte e quatro horas. 
  
CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
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Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados 
pela Câmara Municipal de Matão; 
 
Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução do contrato; 
 
Fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto dos serviços, 
cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na execução 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, 
independentemente do controle e fiscalização exercidos pela Câmara municipal de 
Matão; 
 
Disponibilizar equipamentos e materiais necessários à perfeita execução dos 
serviços de monitoramento eletrônico;  
 
Executar os serviços obedecendo às técnicas apropriadas e com emprego de mão 
de obra especializada, materiais e técnica de primeira qualidade, observando 
orientação do Contratante;  
 
Iniciar, imediatamente após o recebimento de autorização do Contratante, a 
prestação dos serviços informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou 
que a impossibilite de assumir o serviço conforme o estabelecido; 
  
Prestar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os esclarecimentos 
que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga prontamente 
atender, designando um representante ou preposto com poderes para tratar com a 
Contratante; 
 
Permitir ao Contratante a fiscalização, a vistoria dos serviços e o acesso às suas 
dependências, bem como prestar, quando solicitadas, informações visando o bom 
andamento dos serviços; 
  
Atender de imediato às reclamações do Contratante sobre a execução do serviço. 
No caso de recusa ou demora por parte da Contratada de atendimento a qualquer 
reclamação do Contratante, poderá este confiar a outrem a execução dos serviços 
reclamados a expensas da Contratada, cujas despesas serão descontadas, de 
uma só vez quando do pagamento mensal subsequente devido pelo Contratante, 
não cabendo impugnação de seu valor e sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a 
reparar, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos 
os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas 
na execução dos serviços, indenizando o Contratante por qualquer dano ou 
prejuízo decorrente desses defeitos, erros, falhas, omissões ou irregularidades; 
 
Sugerir ao gestor do contrato eventuais alterações nos pontos de instalação dos 
sensores, outros equipamentos e procedimentos; 
 
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram 
em sua habilitação; 
 
As alterações na programação da central de alarme, reprogramações, bem como 
a execução das rotinas de manutenção preventiva e manutenção corretiva no 
sistema de monitoramento eletrônico (instalado na Câmara Municipal de Matão 
pela empresa Soseg Segurança Eletrônica Ltda – Me), durante o período de 
garantia dos produtos que perfaz de 06/04/2016 a 04/04/2017, só poderão ser 
realizados pela Contratada mediante autorização da Contratante; 
 
Realizar as alterações necessárias na programação da central, nos sensores e 
demais equipamentos, sempre que necessário, sem cobrança de nenhum custo 
adicional à Contratante, observando a garantia dos produtos que perfaz de 
06/04/2016 a 04/04/2017 – período em que a Contratada deverá comunicar 
previamente a Contratante a necessidade dos serviços e executá-los após a 
anuência da Câmara Municipal de Matão; 
 
Orientar a Contratante, sempre que necessário, sobre os problemas ocorridos e o 
que exigir da garantia; 
 
A Contratada deverá garantir a proteção e o sigilo das senhas de acesso 
fornecidas pela Câmara Municipal de Matão para possibilitar o acesso ao sistema 
de CFTV e solicitar imediatamente a Contratante sempre que for necessária a 
troca das senhas por motivos de segurança; 
 
A Contratada deverá arcar com todas as atividades e custos provenientes do 
acesso dos seus equipamentos ao sistema de CFTV da Câmara, incluindo 
software, acesso à Internet, configurações, etc; 
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Quaisquer irregularidades apresentadas no sistema de CFTV que impeçam a 
Contratada de obter as imagens para auxiliar no monitoramento das sinalizações 
do sistema de alarme, deverão ser comunicadas a Contratante, no prazo máximo 
de 24 horas, para devidas providências. 
 
CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução 
do objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado neste contrato, prazo 
para corrigi-las; 
 
Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação; 
 
Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis 
da data de início da execução dos mesmos;  
 
Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 
contratual; 
 
Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, 
verificando se, no desenvolvimento dos trabalhos, estão sendo cumpridos os 
serviços contratados de forma satisfatória e documentando as ocorrências 
havidas; 
 
Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários, todas as 
informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; 
 
Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário; 
  
Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 
aprovadas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela 
Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas; 
  
Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo; 
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A Câmara Municipal de Matão poderá disponibilizar a Contratada, em 
conformidade com as normas de segurança da internet, até 42 (quarenta e duas) 
câmeras, conforme Tabela indicativa de quantidades de pontos de instalação de 
Câmaras, para auxiliar no monitoramento remoto do sistema de alarmes.  
 
 
CLÁUSULA 6ª - DO REAJUSTE:   
 
O preço será fixo e irreajustável e deverá estar incluso todas as despesas 
necessárias para a execução do serviço.  
 
CLÁUSULA 7º - DAS SANÇÕES:   
 
Pela inexecução parcial ou total deste contrato, poderá aplicar a CONTRATADA, 
sem prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV, do artigo 87, do 
Estatuto das Licitações, às multas: 

 
I- De 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total ou parte da obrigação 
não cumprida; 
 
II- No valor igual à diferença de preço resultante da nova contratação realizada 
para complementação da obrigação não cumprida; 
 
As penalidades previstas nos itens anteriores são alternativas, prevalecendo a 
de maior valor. 
 
CLÁUSULA 8º - RECURSOS FINANCEIROS: 
 
As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento vigente, classificadas e codificadas sob nº 
3.3.90.39.00 -   Outros Serviços de Terceiros. 
 
 
CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO: 
 
Para a rescisão do presente contrato, aplicam-se no que couber as disposições 
previstas nos Artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.   
 
CLÁUSULA 10ª - DO FORO: 
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Fica eleito o foro desta Comarca de Matão com exclusão de outro qualquer para 
dirimir as questões oriundas deste Contrato, que não forem resolvidas por via 
administrativa ou por arbitramento na forma do Código Civil. 
 
CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Ficam fazendo parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, 
os demais documentos componentes do Processo Licitatório que lhe deu origem, 
bem como a proposta da Contratada, que se encontra arquivadas   na   Câmara 
Municipal de Matão. 
  
 E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, 
em 04 vias de igual teor, e para um único efeito de direito, na presença de duas 
testemunhas adiante assinadas. 

 

Matão, aos 28 de Novembro de 2016. 

 

 

VISTO E APROVADO:  

DRA. CAMILA FERNANDA RIBEIRO 

Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Matão 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
SANDRO AP. BELLINTANI TRENCH 

Presidente 
CONTRATANTE 

 
 
 

WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS 
DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA – ME 

EMERSON CARVALHO MORAIS 
RG Nº 32.649.160-8 

CONTRATADA 

DANIEL JOSÉ BARROS DE TOLEDO  
RG Nº 20.320.379-SSP/SP 

Testemunha  

MARCO ROGÉRIO ROMANELLI  
RG Nº 30.330.513-7SSP/SP 

Testemunha  


