
 

 

 

 

 
 CONTRATO ADMINISTRATIVO  
PREGÃO PRESENCIAL: 56/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 
 
 

 
Termo de Contrato visando à aquisição do objeto abaixo indicado, entre o Município de Celso 
Ramos/SC e a empresa MONITORE COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, autorizado através do Processo Licitatório n. 56/2022   
modalidade  PREGÃO PRESENCIAL  n. 39/2022. 
 
CONTRATANTE:  
O MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, através da Secretaria Municipal de CIDADE E MEIO 
AMBIENTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF nº. Celso Ramos, 
SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal LUIZANGELO GRASSI, e de ora diante 
denominada simplesmente CONTRATANTE; 
 
CONTRATADA:      
MONITORE COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 
LTDA, CNPJ: 23.141.488/0001-72 – Rua Caetano Carlos 77 – centro – Campos Novos/SC, 
daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA; 
 
CLÁUSULA 1º - DO OBJETO  
1.1 O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, conforme 
TERMO DE REFERÊNCIA do edital: 56/2022. 
 
 
CLÁUSULA 2º - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
2.1 - A contratada obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e 
quantificado(s) na cláusula primeira, pelo preço de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) 
devendo a despesa correr à conta da seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE E MEIO AMBIENTE 
35 – 4.4.90.00.00.00.00.0002 – APLICAÇÕES DIRETAS 
36 – 4.4.90.00.00.00.00.0250 – APLICAÇÕES DIRETAS 
 
2.2 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento 
definitivo do objeto e emissão da Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55 – DANFE, a qual 
entrou em vigor a partir de 01/04/2011. 
 



 

 

 

 

2.3 - Devem constar na Nota Fiscal descrição do item, quantidade, preço unitário e total, de 
acordo com a proposta da Contratada, bem como, o número do Pregão, número da 
Autorização de Fornecimento e o número da conta bancária da empresa.  
 
2.4 - As notas que não estiverem de acordo com o item 2.3 não serão aceitas. 
 
2.5 - Existindo algum imposto ou contribuição que incida sobre o objeto contratado, este será 
retido para posterior recolhimento e tal valor deverá ser destacado na nota fiscal conforme a 
legislação vigente Municipal, Estadual e Federal.  
 
CLÁUSULA 3º – DA VIGÊNCIA, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PRAZOS DE ENTREGA 
3.1 - Todas as despesas referentes à realização dos serviços, incluindo produtos, mão de 
obra e deslocamentos serão por conta do fornecedor, despesas essas previstas e/ou 
computadas na proposta. 
 
3.2 – A não realização dos itens dentro do prazo, ensejará a revogação do contrato e a 
aplicação das sanções legais previstas.  
 
3.3 - A realização dos itens e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao 
recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente. 
 
3.4 - Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições pactuadas, 
ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento dos serviços 
objeto do presente edital. 
 
3.5 - Serão de total responsabilidade da proponente vencedora, eventuais danos decorrentes 
de acidentes durante a realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais 
ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito 
Brasileiro. 
 
3.6 - Caberá exclusivamente à proponente vencedora, na prestação dos serviços, a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes 
do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, 
funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no 
atendimento do objeto. 
 
3.7 - Os serviços deverão ser exercidos por profissionais com comprovada habilitação e 
experiência, contratados pela licitante vencedora, que deverá garantir a adequada e plena 
execução de todas as atividades, conforme as necessidades do Município. 
 
3.8 - A solução de vídeo monitoramento deverá ser composta de câmeras profissionais 
contemplando todos os complementos necessários ao pleno funcionamento, sem 



 

 

 

 

necessidade de substituição de software ou aquisição de licenças, mesmo para os itens que 
não tenham sido especificados explicitamente, devendo incluir os custos na sua proposta 
comercial. 
 
3.9 - Deverão ser fornecidas pela Contratada, câmeras de vídeo monitoramento e demais 
acessórios, sendo de sua responsabilidade o funcionamento do sistema, tais como: 
instalação e desinstalação de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva com 
substituição de peças defeituosas dos novos equipamentos e demais consertos no período 
de garantia dos produtos adquiridos, visando manter os equipamentos em pleno 
funcionamento. 
 
3.10 - As câmeras deverão permitir operação contínua e automática dentro de programação 
estabelecida (07 dias por semana x 24 horas por dia) devendo possuir funções automáticas 
de autoteste e reativação automática em caso de paralisação do funcionamento por falta de 
energia, comunicação ou outras anormalidades temporárias que ocorram no aparelho ou nas 
instalações. 
 
3.11 - Deverão permitir a visualização das imagens ao vivo sem interrupção da gravação 
destas; 
 
3.12 - Deverão possuir ambiente com interface amigável em língua portuguesa, que permita 
a busca rápida das imagens ao vivo ou gravadas por câmera, data, hora, evento ou alarme; 
 
3.13 - Deverão possuir capacidade de sobrepor as imagens ao vivo e gravadas, para 
visualização nos monitores, bem como apresentar as informações de identificação da 
câmera (número e local) e data/hora; 
 
3.14 - Todos os softwares para gerenciamento das imagens e suas respectivas licenças e 
configurações devem estar inclusos na proposta. 
 
3.15 – Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 03 (três) meses, salvo 
imprevistos, que deverão ser comunicados pela contratada por escrito. A secretaria 
solicitante avaliará a justificativa apresentada pela empresa e acatará ou não o 
prolongamento do prazo de entrega. 
 
3.16 – A nova instalação de câmeras descritas neste edital deverá possibilitar a integração 
com softwares e bancos de dados externos. 
 
CLÁUSULA 4º – DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
4.1 - A linha amarela indica onde já existe fibra, a linha vermelha é onde deve ser instalada 
e fusionada com a existente. A localização exata dos postes e orientação das câmeras 
poderá ser alterada para melhorar a amplitude de visão do sistema. Maiores informações 



 

 

 

 

deverão ser obtidas durante a visita técnica. 
 
4.2 - A rede nova de fibra optica será instalada nos pontos conforme descritos no edital 
56/2022, sendo: 
Cam 1 Ocr - Rodovia sc 135 - Portal  
Cam 2 e 3- Av Dom Daniel Hostin - Lado Construcer mat construção 
Cam 4 e 5 - Av Dom Daniel Hostin - Frente Posto Angelin 
Cam 6 e 7- Av Dom Daniel Hostin- Lado Ginásio Esportes 
Cam 8- Rua Antonio Mazzuco esq Rua Jose Martinelli - Frente Posto Saúde 
Cam 9 e 10- Av Dom Daniel Hostin esq Rua Joaquim Maciel Amarante 
Cam 11 - Rua Pedro Grassi - Frente Escola 
Cam 12 Rua Joaquim Maciel Amarante - Frente escola 
Cam 13 e 14 - SC 390 esq Rua Artur de Mattia 
 

 
 

 

Os locais previstos na tabela acima poderão sofrer alterações, conforme a necessidade da 
Contratante. 
 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 5º – DA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
5.1 - Os serviços de manutenção dos sistemas de segurança deverão ser prestados 
preventivamente visando a não interrupção do funcionamento dos sistemas e corretivamente 
visando corrigir o mau funcionamento dos sistemas, sempre que necessário. 
 
5.2 - A Contratante poderá solicitar a manutenção ou substituição de equipamentos quando 
achar necessário, devendo a Contratada atender às solicitações de urgência com solução 
em até 12 (doze) horas, a contar do momento do chamado, considerando-se como situações 
de urgência aquelas que possam ocasionar prejuízos, comprometer a segurança de 
pessoas, serviços, equipamentos e/ ou bens, ou que possam causar a paralisação das 
atividades da Contratante. 
 
5.3 - A Contratada se obriga ao atendimento às solicitações de manutenção no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas, quando não for um caso de urgência, a contar do momento do 
chamado. Deve ainda realizar atendimento remoto ou via telefone. Deve fornecer no ato do 
contrato todos os meios de contato possíveis, com pelo menos um telefone fixo e um celular. 
 
5.4 - Toda e qualquer manutenção dos sistemas de monitoramento durante o período do 
contrato de manutenção correrão por conta e as expensas da Contratada e não serão em 
nenhuma hipótese responsabilidade da Contratante. 
 
5.5 - A Contratada deverá treinar os usuários dos equipamentos e sistemas eletrônicos de 
forma a capacitá-los a correta utilização dos mesmos. 
 
5.6 – Estão incluídos os serviços de adaptação, alteração e mudança do local das câmeras 
novas e também das já alocadas de acordo com a necessidade da contratante, devendo ser 
computados no momento da apresentação da proposta de preços. 
 
5.7 - Manutenção Dos Equipamentos Adquiridos 
 
5.7.1 - Todos os equipamentos adquiridos para a ampliação do sistema, devem ter garantia e 
assistência técnica durante um ano, sendo substituídos caso necessário, sem expensas à 
contratante nesse período. 
 
5.7.2 - Após o período de garantia, as substituições dos equipamentos devem ser solicitadas 
por escrito pelo CONTRATADO com laudo da falha apresentada, e pelo menos dois 
orçamentos de diferentes fornecedores para conserto ou substituição. 
 
5.8 - Manutenção Dos Equipamentos  
 
5.8.1 - Todos os serviços de manutenção, após a devida instalação dos equipamentos, 
deverão ser realizados na sede do município de Celso Ramos, Polícia Militar e nos locais 



 

 

 

 

instalados, sem nenhum custo ao erário público municipal, devendo estar incluídas as 
despesas na cotação do contrato de manutenção. 
 
5.8.2 - A Manutenção Técnica Preventiva contempla os serviços efetuados para manter os 
equipamentos funcionando em condições normais, tendo como objetivo diminuir as 
possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado de 
conservação, substituição de componentes que comprometam o bom funcionamento, 
modificações necessárias com objetivo de atualização dos aparelhos, limpeza, regulagem, 
inspeção, calibração e simulação de testes mecânicos e eletroeletrônicos em todo sistema 
interno e externo, entre outras ações que garantam a operacionalização dos equipamentos. 
 
5.8.3 - A Manutenção Técnica Preventiva deve ser feita em frequência não superior a 
bimestral. 
 
5.8.4 - Deve realizar limpeza das cúpulas das câmeras mensalmente e, ainda, sempre que 
for solicitado; efetuar lubrificação dos mecanismos que dela necessitem, conforme 
recomendações dos fabricantes dos equipamentos; efetuar ajustes de alinhamento e do 
campo visual das câmeras; medir tensão e corrente de saída dos nobreaks nos quais estão 
ligados os equipamentos; verificar o funcionamento dos servidores/estações de trabalho 
quanto às suas programações e condições de gravação, monitoração e reprodução, sempre 
que forem realizadas alterações nas configurações essenciais do sistema; e emitir ordens de 
serviço detalhadas de cada visita efetuada e encaminhar à Contratante em conjunto com a 
cobrança mensal do contrato de manutenção. 
 
5.8.5 - A Manutenção Técnica Corretiva contempla os serviços de reparos com a finalidade 
de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnóstico do defeito 
apresentado, bem como da correção de anormalidades, da realização de testes e regulagens 
que sejam necessárias para garantir o retorno do equipamento às condições normais de 
funcionamento. 
 
5.8.6 - Caberá à Contratada manter o sistema em perfeitas condições de uso durante todo o 
período de duração do contrato, comprometendo-se a reparar ou substituir, se for o caso os 
componentes adquiridos estando estes no seu período de garantia. 
 
5.8.7 - Na ocorrência de falhas que resultarem em perda das funções básicas, a Contratada 
deverá obrigatoriamente providenciar, de imediato, o restabelecimento do sistema, inclusive, 
em horários noturnos, e aos sábados, domingos e feriados. 
 
5.8.8 - A Contratada deverá elaborar e entregar a Contratante, após a execução de cada 
manutenção corretiva, um relatório do serviço prestado, devidamente preenchido e assinado. 
 
5.9 - Todos os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas devem estar em conformidade 



 

 

 

 

com a legislação vigente e devidamente licenciados pelo fabricante, nas quantidades 
necessárias aos equipamentos fornecidos. 
 
5.10 - Caberá à CONTRATADA, às suas expensas, interligar todos os equipamentos, instalar 
todos os cabos necessários, inclusive os de fibra óptica, obedecendo sempre o 
posicionamento das câmeras descritos neste memorial.  
 
5.11 - A composição da infraestrutura necessária para a interligação dos pontos de 
monitoramento às salas técnicas, Sala de Telecomunicações, deverá ser implementada com 
utilização de cabos de fibra óptica e par metálico trançado, caixas de passagem para 
acomodação segura dos cabos, sistema de aterramento e acessórios indispensáveis ao 
funcionamento do ponto de monitoramento. 
 
5.12 - A CONTRATADA deverá prover todos os equipamentos, materiais, mão de obra, 
ferramentas, programação, configuração, plano de trabalho e serviços, bem como executar 
todas as operações necessárias para implantar e manter a solução em pleno funcionamento 
conforme especificado neste Termo de Referência e seus Anexos. 
 
5.13 - Os postes devem ser instalados nos pontos indicados e ficará a cargo da contratada o 
reparo do passeio após a instalação. Durante a visita técnica os locais aproximados poderão 
ser vistoriados. 
 
5.14 - Após a execução do serviço a CONTRATADA deverá fornecer Planta com 
identificação dos pontos lógicos, encaminhadores, quantidade e tipo de cabo, identificação 
dos Rack’s, identificação da câmera e direção do campo de visão na qual a câmera foi 
instalada. Todo o cabeamento e a estrutura da rede deve ser identificada como propriedade 
da prefeitura e indicada também a empresa responsável pela manutenção. 
 
5.15 - Será de exclusiva responsabilidade da empresa contratada quaisquer acidentes de 
trabalho na execução do serviço, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer 
causa, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados. 
 
5.16 - A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que 
incidem ou venham incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não 
cabendo a CONTRATANTE com relação aos mesmos, exceto em relação às obrigações cujo 
seu cumprimento, por imposição legal, seja de responsabilidade da mesma. A 
CONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer 
infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução do objeto contratual; 
 
5.17 - A CONTRATADA deverá oferecer treinamento com carga horária mínima de 20h do 
software de controle das câmeras de vídeomonitoramento, e deverá ser realizado nas 



 

 

 

 

dependências da sede da Polícia Militar e utilizando os próprios equipamentos instalados na 
sala de controle. 
 
5.18 - A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, inclusive por seus fornecedores. 
 
5.19 - Os serviços a serem executados e os materiais e equipamentos empregados na 
execução deverão obedecer ao seguinte: 
a) Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 
instalação, transporte, armazenagem de produtos e manutenção; 
b) Às especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas constantes do presente 
documento; 
c) Às especificações técnicas dos equipamentos e materiais e rotinas de acordo com as 
Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial: 
d) ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 
e) ABNT NBR 14306:1999 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 
internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 
f) ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data 
centers; 
g) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 
complementar os temas previstos por essas, em especial: 
- ANSI – American National Standards 
- IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers; 
- ISO – International Standards Organization; 
- IEC – International Electro-Technical Commission; 
- UL – Underwriters Laboratories; 
- EN-54 – European Standard; 
 
CLÁUSULA 6º – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer os serviços, objeto deste Edital, de 
acordo com as especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na 
sua proposta e na Autorização de Fornecimento. 
 
6.2 - Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições 
de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da Ata de 
Registro de Preços. 
 
6.3 - A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles 
trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 
 
6.4 - Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e 



 

 

 

 

qualificação necessárias para contratação com a Administração Pública. 
 
6.5 - Comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar 
ou impedir a conclusão dos serviços em parte ou no todo.  
 
6.6 - Assumir integralmente, por sua conta exclusiva, o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos, despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, securitária e 
tributaria decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.  
 
6.7 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados nos locais de trabalho.  
 
6.8 - Fornecer equipamentos, ferramentas e produtos para a perfeita execução dos serviços, 
bem como se responsabilizar pelo seu transporte;  
 
6.9 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da 
presente aquisição. 
 
6.10 – Na falta de informações previstas no contrato, a contratante está arrolada em todas as 
cláusulas do edital 56/2022. 
 
CLÁUSULA 7º - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 – A contratante terá como obrigação realizar a fiscalização da prestação de serviço, 
atentando-se ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes; 
 
7.2 – A Prefeitura Municipal de Celso Ramos designará um representante da Administração 
para fazer a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento deste contrato, devendo este 
fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 
regularização dos problemas observados.  
 
7.3 - A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício entre o Município 
perante a contratada e com seus profissionais contratados, sendo de responsabilidade da 
empresa o deslocamento, estadia, alimentação e transporte dos profissionais, pagamento de 
impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, além do fornecimento de 
todo material necessário para realização dos serviços. 
 
CLÁUSULA 8º - PENALIDADES E DA RESCISÃO. 
 
8.1. DAS PENALIDADES  
 
8.1.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 



 

 

 

 

 
8.1.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 
pregão, o Município de Celso Ramos poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes 
penalidades: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração do Município de Celso Ramos, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;  
d) 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 que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
8.1.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ainda, o  Município de 
Celso Ramos poderá aplicar à empresa vencedora, sem prejuízos a penalidade prevista no 
supracitado artigo, as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta. 
 
8.1.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro 
do Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
8.1.5 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este 
tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
8.2.  DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
8.2.1 O presente contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, independente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem que à Contratada caiba qualquer 
indenização ou reclamação, no caso de inexecução total ou parcial, bem como pelos motivos 



 

 

 

 

enumerados no art. 78 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94; 
 
Parágrafo único. A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, na forma disposta no art. 77 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 9º - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 – A fiscalização do contrato oriundo deste processo ficará a cargo do(s) servidor (es) 
vinculados na Secretaria da Cidade e Meio Ambiente e Obras. 
 
9.2 – Caberá ao(s) servidor(es) designado(s) bem como a comissão de recebimento verificar 
se os itens, objeto do presente contrato, atendem a todas as especificações e demais 
requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar 
de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto 
licitado. 
 
CLÁUSULA 10º - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
10.1 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições 
deste Contrato, não exime de ver exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento integral. 
 
10.2 - A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a 
vigência deste contrato, sob pena da aplicação do disposto na Cláusula 6º.   
 
10.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina, para 
dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato. 
 
10.4 - Faz parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital 
de Licitação nº 39/2022, modalidade pregão presencial. 
 
E, por assim acordarem, firmam este instrumento em duas vias, de igual teor e forma, 
perante duas testemunhas abaixo assinadas. 
   
 
 
Celso Ramos, 06 de junho de 2022. 
 
 
 

__________________________________ 
LUIZANGELO GRASSI 

Prefeito Municipal 
 
 



 

 

 

 

 
__________________________________ 

MONITORE COM. E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEGURANÇA 
Representante 

 
 
 
Testemunhas: 

__________________________________ 
 
 

__________________________________ 
 
   


