
 
 
 
 
 
PRORROGAÇÃO Nº 03/2018 

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE 
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
MONATEL SISTEMA DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICO LTDA ME 

 
 
 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2018 (dois mil e dezoito), 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. VALTER LUIZ TREVIZANELI , brasileiro, 
solteiro, portador  do   RG nº  16.137.410 SSP/SP e CPF nº 071.856.098-10, daqui   por   diante   
denominada   simplesmente "CONTRATANTE"  e, de outro lado a empresa MONATEL SISTEMA 
DE SEGURANÇA ELETRÔNICO LTDA ME  com  sede  nesta cidade, Rua João Pessoa, 610,  
inscrita no CNPJ sob nº 06.286.688/0001-02,  neste  ato  legalmente representada pelo SR. JAIR 
PEREIRA DOS SANTOS , brasileiro, casado, portador  do   RG nº  2.120.855 e CPF nº 
387.368.299-00, daqui   por   diante   denominada   simplesmente "CONTRATADA”, na  
presença  de  duas  testemunhas no  final qualificadas e assinadas, ficou justo e contratado o 
seguinte: 
 
Cláusula 1ª)  - Fica, segundo este termo, prorrogado o contrato para: 
 
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.  
 
Parágrafo único. O presente termo de prorrogação terá vigência no período 
compreendido entre 30/09/2018 à 29/09/2019, podendo ser prorrogado nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Cláusula 2ª)  - Os encargos   financeiros   decorrentes   do presente termo de 
prorrogação, serão atendidos pelas dotações próprias dos orçamentos correspondentes, 
classificadas e   codificadas sob   nº 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros  - Pessoa 
Jurídica, desta Edilidade. 
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Cláusula 3ª) - Pela execução dos serviços de que trata o presente Termo, a 
CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  a importância de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) mensais perfazendo um valor global de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos 
reais),  
 
Cláusula 4ª)  - Permanecem em plena vigência as demais cláusulas, condições e 
sanções do Contrato Original nº 06/2017 referente a Carta Convite nº 06, de 16 de 
agosto de 2017. 
 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 

Matão, aos 28 de setembro de 2018. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
VALTER LUIZ TREVIZANELI 

Presidente 
CONTRATANTE 

 
 
 

MONATEL SISTEMAS DE SEG. ELETR. LTDA - ME  
JAIR PEREIRA DOS SANTOS  

RG. 16.137.410 SSP/SP 
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  


