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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõe os Artigos 55 a 76, da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Artigo 18 da Lei Orgânica do Município de 

Estação,  as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica 

de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede 

administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 

Geverson Zimmermann, brasileiro, casado, portador do RG nº 1035032737 – SSP/RS, e CPF nº 

437.562.120- 68, residente e domiciliado na Rua Erna Stumpf de Oliveira, nº 49, nesta cidade de 

ora em diante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado, BRNEO INOVAÇÕES 

EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 07.229.120/0001-04, com sede na Av. Mauro Ramos, 1970, Sala 

107, Centro, Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Sr. Clóvis Margreiter – 

CPF:393.121.279-34, de ora em diante denominada simplesmente de Contratada, têm entre si, 

certo e ajustado, em conformidade com a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021, as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. A Contratada assume a obrigação de prestar serviços de Manutenção Preventiva nas Câmeras 

de Videomonitoramento do Município bem como da manutenção dos servidores instalados na sala 

de monitoramento em Getúlio Vargas – Brigada Militar e Polícia Civil, onde são armazenadas as 

imagens das câmeras localizadas no Município conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 012/2021. 

 

Componente Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Ponto de Videomonitoramento 07 R$ 90,00 R$ 630,00 

Sala de Monitoramento 01 R$ 150,00 R$ 150,00 

Valor Mensal do Lote R$ 780,00 

Valor Lote R$ 5.460,00 

 

1.1 Composição do Ponto de Videomonitoramento: 

- Câmera IP tipo Speed Dome com caixa de proteção e cúpula em acrílico; 

- Câmera IP tipo Bullet; 

- Gabinete com quadro de comando para alimentação elétrica, rede de dados e bateria 

- Suporte prolongador da câmera; 

 

1.2 Procedimentos a serem realizados nos Pontos: 
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- Limpeza geral das caixas de proteção das câmeras 

- Limpeza das cúpulas de proteção das câmeras mensalmente; 

- Efetuar lubrificação dos mecanismos das câmeras, quando necessário; 

- Efetuar ajustes de alinhamento e do campo visual das câmeras ( presets); 

- Verificação das condições físicas da câmera, poste, gabinete do quadro de comando; 

- Manter as imagens em perfeitas condições para o monitoramento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2. Pela execução dos serviços, o Município pagará à Contratada a importância de R$ 780,00 

(setecentos e oitenta reais) por mês, totalizando R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta 

reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3. A Contratada compromete-se a realizar os serviços descritos na Cláusula Primeira: 

a) Executar eficazmente os serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto; 

b) Apresentar faturas e demonstrativos que permitam identificar os serviços de sua 

competência, em quantidades e preços; 

c) Garantir a adoção de medidas de sigilo e segurança sobre o conjunto de informações de 

propriedade da MUNICÍPIO ou que a ele tiverem sido confiados em razão de sua utilidade pública; 

d) Cumprir os prazos e cronogramas acordados com o CONTRATANTE e indicar 

responsável pelo relacionamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4. A Contratada assume exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades, quer 

sejam próprias ou do pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui ajustados. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

5. Não será admitida sub empreitada, aceitando a Contratada todas as condições de boa, fiel e 

perfeita execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6. A Contratada compromete-se a manter durante a execução dos serviços, todas as condições de 

habilitação apresentadas na ocasião da contratação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

7. A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato por parte de 

qualquer uma das partes contratantes ensejará que a infratora pague a outra, uma indenização 

relativa a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, importância esta que será devidamente 

atualizada ao termo do efetivo contrato, compreendendo-se, também, como infração, o não 

comparecimento da Contratada para execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8. A vigência deste contrato será de 07 (sete) meses a contar de assinatura do instrumento 

contratual, podendo ser prorrogado na forma da lei. 

 

CLÁUSULA NONA 

9. O presente contrato só será rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei n. º 

8.666/93, sendo que a sua formalização dar-se-á na forma estabelecida pelos preceitos daquele 

diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

10. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras 

atinentes às contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n. º 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas transcritas neste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

 03 - Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 

03.01.06.181.0004.2011 – Manutenção do Sistema de Vigilância e Monitoramento 

03.01.06.181.0004.2011.3.3.90.40.12 (8758) Manutenção e Conservação de Equipamentos de T.I.C. 

......... R$ 10,00 

Recurso: 1 Livre 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste 

contrato. 
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E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

 

Estação, RS, 08 de Junho de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

_______________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 


