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Contrato n.º 017/2022. 

Processos n.º 1386/2022. 

Dispensa n.º 80/2022 – conforme art. 24, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93.  
 

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE, VIA SATÉLITE 

POR GPS/GSM/GPRS. 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO – RS, administração 

pública direta, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 88.414.552/0001-97, com sede na Avenida 27 de janeiro, nº 

422, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Favio Marcel Telis Gonzalez, neste ato simplesmente 

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa TELEALARME BRASIL LTDA, inscrita 

no CNPJ n.º 87.215.299/0001-80, sito a Av. Saldanha Marinho, 16, Bairro Centro, CEP 96020-370, na 

cidade de Pelotas/RS, E-mail licitacoes@telealarmebrasil.com.br, telefone (53) 32843050 – 997077619, 

neste ato representado pelo Guilherme Martins Arnhold, brasileiro, Administrador, procurador, portador 

do CPF n.º 032.533.790-00 e RG 1107073643/SSP/RS, aqui simplesmente denominado 

CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado as condições e cláusulas a seguir estipuladas, 

considerando o resultado da Dispensa n.º 80/2022 – conforme art. 24, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93, 

conforme consta do processo administrativo próprio, processando-se, essa dispensa nos Termos do 

Decreto Municipal nº 220/2006, de 22/11/2006, subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e 

suas posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Este termo de contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a 

instalação de módulos rastreadores, em comodato, e a disponibilização de software de gerenciamento 

com acesso via WEB para gestão da frota da Secretaria Municipal de Saúde de Jaguarão, incluindo o 

fornecimento de equipamento a título de comodato, componentes e licença de uso de software, durante a 

vigência do contrato, e os respectivos serviços de instalação, manutenção, substituição, configuração, 

capacitação, treinamento, suporte técnico e garantia de funcionamento, conforme Termo de Referência 

em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos da sua proposta; 

b) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da proposta apresentada na Dispensa n.º 80/2022 – 

conforme art. 24, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93, na forma e nos prazos estabelecidos neste termo de 

Contrato;  

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

prestação dos serviços adquiridos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, visando 

sempre a segurança, saúde, biossegurança, a integridade física das pessoas e das Normas Técnicas 

aplicáveis; 

d) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 

pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução deste contrato. 

e) Fornecer à Contratante relação atualizada dos funcionários credenciados a efetuarem os serviços, 

contendo, nome e número da carteira de identidade dos mesmos. Qualquer alteração posterior, 

encaminhar imediatamente a nova relação com as devidas atualizações; 

f) Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços, devidamente identificados, portando crachá de 

identificação, com foto recente e demais dados pessoais; 

g) Prestar os serviços objeto do contrato, sempre por intermédio de técnicos treinados e habilitados com 

todo o ferramental, aparelhos de medição, peças, materiais e equipamentos necessários;  
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h) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços, por exigência que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar em 

até 72 (setenta e duas) horas após solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaguarão.  

i) Realizar a capacitação e o treinamento dos servidores indicados pela CONTRATANTE acerca da 

operação do sistema, com carga horária mínima de 06 horas/aula/dia; A CONTRATADA deverá realizar 

05 treinamentos, sendo 01 por dia útil em local e data a ser definido, posteriormente, pela SMS. 

J) Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as especificações técnicas dos 

equipamentos;  

K) Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação disponível 

para a solicitação de suporte;  

L) Guardar sigilo de todas as informações obtidas pelo sistema de rastreamento, devendo se reportar única 

e exclusivamente a CONTRATANTE;  

m) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Referência sem a prévia 

anuência da Contratante; 

n) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou instalações da Contratante ou de 

terceiros, independentemente de culpa ou dolo dos profissionais ou prepostos destacados para executar a 

entrega dos produtos/serviços;  

o) Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela Contratante ou pelo Fiscal do 

contrato;  

p) Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência de quaisquer situações 

anormais relacionadas com a rotina de trabalho;  

q) Substituir qualquer equipamento defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após 

comunicação do CONTRATANTE;  

r) Zelar pela qualidade dos serviços executados;  

s) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões necessárias até o limite definido 

na Lei nº 8.666/93;  

t) Executar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e outras definidas neste Termo de Referência;  

u) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas e obrigações previdenciárias, 

trabalhistas, bem como pelas despesas tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do 

objeto;  

v) Responder pela segurança e bem estar de seus empregados, responsabilizando-se por questões tais 

como alimentação, saúde e fornecimento de equipamento de proteção individual, entre outras que se 

fizerem necessárias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir os prazos estipulados; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 

c) Executar a prestação dos serviços em obediência às especificações técnicas e as condições 

estabelecidas pelo edital e substituí-lo, no prazo estipulado e às suas expensas, estando em desacordo com 

as especificações; 

d) Comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas e 

tributárias; 

e) Responsabilizar-se, integralmente, pelo serviço prestado ao Município, respondendo por todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta e indiretamente na prestação do serviço; 

f) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto ou empregado para manter entendimento e receber 

comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato; 

g) Manter, durante a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

h) permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos equipamentos 

e às instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência, para efeito de execução dos serviços, 

durante o expediente normal;  
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i) Não permitir a execução de serviços de assistência técnica, modificações de instalação e manutenção 

do sistema por parte de pessoas não credenciadas pela CONTRATADA;  

j) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências 

de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. O acompanhamento 

e a fiscalização da execução do contrato por parte do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade 

da contratada em relação ao mesmo;  

k) Efetuar o pagamento à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo gestor 

do contrato, de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no contrato a ser avençado;  

l) Propiciar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente os 

serviços contratados; 

m) Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de Referência;  

n) Notificar por escrito a Contratada, acerca de toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 

serviços;  

o) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato;  

 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA: 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato, podendo ser 

prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da lei 8666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO: 

Pela Prestação do Serviço de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS 

a CONTRATANTE pagará pela quantidade de 15 (quinze) veículos, no valor unitário R$ 49,90 

(quarenta e nove reais e noventa centavos), com valor mensal de R$ 748,50 (setecentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta centavos), totalizando os doze meses com um valor de R$ 

8.982,00 (oito mil, novecentos e oitenta e dois reais), conforme Proposta apresentada, no qual deverá 

ser efetivamente executado e verificado pelo Fiscal do Contrato, estando nele incluídas todas as despesas 

necessárias à sua perfeita execução. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes desta Prestação de Serviço estão programadas na seguinte Dotação orçamentária: 

Secretaria Municipal de Saúde: 

Órgão: 08 

Unidade Orçamentária: 08.06 - Equipe de Transportes de Pacientes 

Ação: 2.026 – Realização de Transportes de Pacientes 

Elemento da despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

Cód. Reduzido: 2310 

Cód. Desd. 29085 

Desdobramento da despesa: 3.3.90.36.00.00.00 

Fonte: 0040 (ASPS). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado, Contra Empenho, mediante autorização de pagamento da Secretaria 

Municipal solicitante, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a Execução da Prestação de Serviço de 

Monitoramento e vigilância, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, bem como acompanhada do Atestado 

de Recebimento/Execução, aprovado pelo Responsável pela Fiscalização do Contrato, ou Servidor 

designado pela Secretaria requisitante, o qual atestará que a Prestação de Serviço de rastreamento e 

monitoramento de veículos da saúde, via satélite por GPS/GSM/GPRS, foi Efetivamente Executado, 

Verificado e Aceito pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 

Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, 

será atualizado financeiramente com juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês, apurados desde a data acima 

referida até a data do efetivo pagamento, mediante aplicação da fórmula “pro rata tempore”, calculada 

com base na variação do IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo; 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, estes, serão 

restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de três (03) dias, sendo devolvidos 

no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: 

O pagamento efetivado pela CONTRATANTE será procedido de prévia verificação da Regularidade 

Fiscal. 

Não serão Aceitas solicitações de Pagamentos Fora dos Prazos previstos pelo Município. 

O Prazo, máximo, para a Cobrança da Nota Fiscal/Fatura é de 90 (noventa) dias, após a entrega/execução 

da Prestação dos Serviços. A Nota Fiscal/Fatura entregue fora deste prazo, aqui estipulado, não será 

acolhida pela CONTRATANTE. 

Deverá vir na Nota Fiscal/Fatura, ou Anexa a ela, o número da Conta Bancária para Depósito. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

8.1 Estima-se rastrear e monitorar 15 (quinze) veículos, podendo quantitativo maior ser estipulado pela 

CONTRATANTE, razão pela qual a remuneração dar-se-á proporcionalmente por veículo rastreado, 

devendo sempre ser observados os limites legais;  

8.2 À CONTRATANTE é reservado o direito de não contratar a totalidade do objeto estimado, bem como, 

em havendo necessidade justificada, de aumentar o quantitativo dentro dos limites estabelecidos na 

Legislação.  

8.3 As instalações dos módulos rastreadores nos veículos deverão ocorrer no município de Jaguarão do 

Estado do Rio Grande do Sul, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a solicitação;  

8.4 Após a instalação dos módulos rastreadores, a CONTRATANTE deverá emitir atestado de instalação, 

assinado pelo funcionário responsável pela instalação e por representante do órgão do estado que 

acompanhou a instalação do módulo no veículo; 

8.5 No final da vigência contratual ou em casos de supressão de veículos da frota, os equipamentos 

deverão ser retirados pela Contratada e recolhidos sem nenhum ônus para este município;  

8.6 Os custos para a execução do objeto deste Termo de Referência serão arcados pela CONTRATADA, 

na sua totalidade.  

 

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

9.1  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos, materiais 

e meios (comunicação entre as centrais e o monitoramento) nas quantidades necessárias à perfeita 

execução dos serviços. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

9.2 DOS EQUIPAMENTOS Os equipamentos instalados nos veículos devem possuir no mínimo a 

configuração conforme segue:  

I - Módulo rastreador: 

a.1) Receptor de sinal GPS que viabilize um erro médio de deslocamento de no máximo 20 (vinte) metros, 

exceto em casos fortuitos, cujas responsabilidades não sejam de competência da CONTRATADA; a.2) 

Antena ativa interna e conector para antena externa de sintonia rápida dos satélites, antena com alta 

recepção; 

a.3) Memória embarcada (cartão SD) de no mínimo 2 GB para gravação em áreas off-line, devendo gravar 

no mínimo 60 (sessenta) dias;  

a.4) Idioma em português.  

II - Serviços de Comunicação:  

a.1) Os equipamentos instalados devem ser desbloqueados para o uso “SIMCARDs” (3G/4G/GPRS) de 

qualquer operadora que atua no Estado do Rio Grande do Sul; 

a.2) O sistema de comunicação deve ter capacidade para transmitir os dados obtidos pelo Módulo de 

Identificação e Localização (posição do veículo, horário e prefixo); 

a.3) O sistema de comunicação deve ter sua homologação expedida pelo órgão regulador de 

telecomunicações – ANATEL; 

mailto:procuradoria@jaguarao.rs.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO 

                                Procuradoria 

                            procuradoria@jaguarao.rs.gov.br 

5 

 

 

a.4) O sistema de comunicação deve disponibilizar dados de forma segura para servidores externos a fim 

de integração com aplicativos de gerenciamento, monitoramento e controle;  

III – Pormenores das instalações dos equipamentos nos veículos:  

a.1) A alimentação de energia elétrica deve ser feita por meio de uma conexão direta à bateria, não sendo 

admitidas derivações a partir do sistema elétrico do veículo. Deve ser protegida por fusível devidamente 

dimensionado para o modelo do equipamento ofertado; 

a.2) A fiação elétrica deve ser protegida por meio de chicotes ou conduítes. Não deve permitir a entrada 

de fluídos para dentro do habitáculo do veículo; 

a.3) Os equipamentos devem ser postos em locais protegidos, que impeçam o acesso de pessoas não 

autorizadas a efetuar trocas e manutenção dos seus componentes. Devem ser fixados firmemente e 

protegidos de intempéries. A colocação dos equipamentos deve ser feita de maneira a não possibilitar o 

desligamento dos cabos por parte dos usuários;  

a.4) É vetada a colocação dos equipamentos sob os carpetes e/ou sob os isolamentos termo-acústicos dos 

veículos, de maneira que impeça a refrigeração dos equipamentos.  

9.3. DO SISTEMA DE RASTREAMENTO  

9.3.1 O sistema de rastreamento deverá permitir o gerenciamento e o controle relacionado à utilização 

dos veículos de propriedade da SMS, garantindo no mínimo recursos para: 

a.1) Permitir a identificação de cada veículo;  

a.2) Permitir a identificação do deslocamento (local de início e término) efetuado por cada veículo, com 

a identificação de pontos dos caminhos percorridos/ rastreamento de rotas;  

a.3) Permitir a identificação da data e dos horários do início e término de cada trecho percorrido, por 

deslocamento efetuado; 

 a.4) Permitir a identificação das distâncias percorridas por cada veículo/deslocamento efetuado/trecho 

percorrido;  

a.5) Permitir a extração da quilometragem (hodômetro) absoluta do veículo.  

9.4 DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE  

9.4.1 O monitoramento será via WEB. O sistema deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:  

a.1) Web site seguro (https);  

a.2) Acesso via login e senha; 

a.3) Visualização de veículo(s) em mapas e imagens geo referenciadas, que possibilitem a identificação 

da rua, avenidas e imagens via satélite;  

a.4) Base cartográfica que tenha todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul;  

a.5) Serviço disponível 24 horas;  

a.6) As informações sobre as posições dos veículos deverão ser enviadas ao servidor da contratada 

(Central de monitoramento) pelo menos a cada 05 (cinco) minutos sendo permitido o uso de conexão 

GPRS ou GSM;  

a.7) Armazenamento dos dados por no mínimo 365 dias; 

a.8) Permite visualização de veículo ou grupo de veículos no mapa;  

a.9) Permite filtros por velocidade ou tempo;  

a.10) Permite envio de e-mail por excesso de velocidade, uso fora do horário de expediente e/ou fim de 

semanas/feriados e veículo ligado e parado por mais de 05 (cinco) minutos;  

a.11) Possuir relatórios gerenciais do veículo de no mínimo tais itens: tempo de funcionamento do motor; 

velocidade média, velocidade máxima; paradas; posição atual; posições anteriores; distâncias percorridas; 

leitura do hodômetros;  

a.12) Permite acesso a rastreamento por celular, via aplicativo;  

a.13) Manutenção preventiva; 

9.4.2 Disponibilizações, na forma de comodato, de Computador All in One, com no mínimo: Tela de 28.7 

polegadas; Processador Intel Core i5; 4 GB de memória RAM; HD de 1 TB; um teclado e um mouse sem 

fio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL: 

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 

empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar a Prestação do Serviço 

de rastreamento e monitoramento de veículos da saúde, via satélite por GPS/GSM/GPRS, da 
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CONTRATANTE em decorrência da execução dos mesmos, incluindo-se, também, os danos materiais 

ou pessoais a terceiros, a que título for. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ÔNUS E ENCARGOS: 

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem a Prestação do Serviço 

de rastreamento e monitoramento de veículos da saúde, via satélite por GPS/GSM/GPRS, à locomoção 

de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e 

outros que forem devidos em razão da Prestação dos Serviços, ficarão totalmente a cargo da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO: 

Nos termos do artigo 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATANTE, designa a servidora Nicaeli 

Braz Lima, conforme Portaria nº 214/2022, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessária a regularização 

das falhas ou defeitos observados. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 

Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela CONTRATANTE, 

representá-la na execução do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, a Prestação do Serviço de 

rastreamento e monitoramento de veículos da saúde, via satélite por GPS/GSM/GPRS, em desacordo com 

o termo de referência e termo de contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO E DO 

REAJUSTE: 

A CONTRATADA poderá solicitar o Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato através de 

solicitação formal à Secretaria de Administração, desde que acompanhada de Documentos que 

Comprovem a Procedência do pedido (artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93). 

O Reequilíbrio Econômico-Financeiro Não poderá Ultrapassar o Preço praticado no Mercado e deverá 

manter a Diferença Percentual apurada entre o Preço Originalmente constante na Proposta e o Preço de 

Mercado Vigente à época do pedido de Revisão dos Preços. 

O Pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro praticados poderá Acarretar Pesquisa de Preços junto 

aos demais Prestadores de Serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por 

GPS/GSM/GPRS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste termo de contrato sujeitará a 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Pelo Atraso Injustificado no Início, da Prestação do Serviço de Monitoramento e Vigilância, objeto da 

licitação, será aplicada Multa de 0,5%( meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o Valor Total 

da Prestação do Serviço de Monitoramento e Vigilância Licitado, limitado este a 02 (dois) dias, após 

recebimento da Ordem de Início dos Trabalhos, ao qual será considerado Inexecução Contratual; 

c) Pela Inexecução Contratual: 

c.1) Cancelamento do Contrato; 

c.2) Multa de 08% (oito por cento) no caso de Inexecução Parcial do Contrato, cumulada com a pena de 

Suspensão do Direito de licitar e o Impedimento de Contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) 

ano; 

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o Valor do Contrato no caso de Inexecução Total, cumulada com 

a pena de Suspensão de Direito de licitar e o Impedimento de Contratar com a Administração pelo prazo 

de até 02 (dois anos); 

e) As Multas serão calculadas sobre o Valor Total do Contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre 

o Valor da Nota de empenho. 
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f) 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, na forma da 

Lei; 

g) Quando a CONTRATADA ensejar o Retardamento da Execução do objeto da licitação, Falhar ou 

Fraudar na Execução do Contrato, comportar-se de Modo Inidôneo, fizer Declaração Falsa ou Cometer 

Fraude Fiscal, Garantido o Direito à Ampla Defesa, ficará Impedido de Licitar e de Contratar com a 

Administração Pública, pelo Prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das Multas previstas em Edital, 

e no Contrato, e das demais cominações legais. 

SUBCLÁUSULA - ÚNICA: 

As sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia 

do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 

As Penalidades serão Registradas no Cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 

Nenhum Pagamento será efetuado pela Administração enquanto Pendente de Liquidação qualquer 

Obrigação Financeira que for Imposta ao Prestador do Serviço em Virtude de Penalidade ou 

Inadimplência Contratual. 

h) As Multas apuradas conforme determinação constante nos subitens anteriores, deverão ser 

obrigatoriamente Retidas pela Fazenda Municipal quando do pagamento Contratado, Independentemente 

da apresentação de Defesa Prévia, sendo que esta deverá ser Protocolada até a Data do Efetivo Pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO: 

A inexecução total ou parcial deste termo de contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com os 

artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO: 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, na 

forma do estatuído no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO: 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste contrato será o da Comarca de 

Jaguarão. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em 03(três) vias de igual teor 

e forma, para um só efeito. 

                                                                                                     Jaguarão, 04 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Favio Marcel Telis Gonzalez                                                          Telealarme Brasil Ltda. 

 Prefeito Municipal                                                                                 Contratada 

 

 

Assinatura:      ________________________                 

Testemunha:    ________________________ 

Assinatura:      ________________________                 

Testemunha:    ________________________ 
JMG 

Este Contrato se encontra 

examinado e aprovado por esta 

Procuradoria Jurídica. 

Em:_____/_____/______. 

 

 

 

___________________ 

Procurador Jurídico 
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