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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA Nº 039/2013 

 

 
I - PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Di-

reito Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, 

na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Pre-

feito Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-

00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu 

do Sul/RS. 

 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Di-

reito Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, 

na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Pre-

feito Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-

00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu 

do Sul/RS. 

 

B - CONTRATADA: PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA, 

com sede em Frederico Westphalen, na Rua. Arthur Milani, nº 247, sala 03 , Cep 98.400.000, no 

Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 05.777.003/0001-50, neste ato represen-

tada pelo seu Gerente Administrativo, o Sr Rudinei José da Silva, brasileiro, casado, empresário, 

Carteira de Identidade nº 4067124745, CPF nº 910.137.200-91, residente e domiciliado na Rua 

Piratini, nº 1.192, Bairro Ipiranga, Cep 98.400-000, na Cidade de Frederico Westphalen, no Esta-

do do Rio Grande do Sul. 

II - FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e é realizado com dispensa do proce-

dimento licitatório, com fundamento no disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, em razão do 

seu valor ser inferior ao limite de dispensa vigente. 

 

III - DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 1ª. O presente Contrato tem por objeto a prestação dos serviços necessários para 

atender a CONTRATANTE, com 15 (quinze) postos de Portaria / Segurança, para controle de 

estacionamento e portaria, durante o evento denominado Feira do Peixe, Agropecuária, artesanato 

e mostra da terneira 2013, que serão supridos com Agentes da CONTRATADA, nas seguintes 

especificações: 

 

Parágrafo Único: Entende-se por Portaria/Segurança os serviços de identificação de pes-

soas, de verificação se as mesmas não estão portando armas (branca e de fogo) que por ventura 

venham a freqüentar as instalações da CONTRATANTE nos horários de permanência da CON-

TRATADA.   

 

       a) A CONTRATADA fornecerá seus Agentes, de forma exclusiva e personalíssima, para a-

tender a CONTRATANTE, a qual será responsável pela segurança do evento, a realizar-se nos 
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dias 26, 27 e 28 de março do corrente ano. Fica registrado, ainda, que a contratada fornecerá agen-

tes com conduta compatível ao serviço de segurança. 

   

       b) Os agentes não possuem nenhuma relação empregatícia com a CONTRATANTE. 

       c) A CONTRATANTE não possui nenhuma relação de trabalho com os agentes, somente se 

reportará à CONTRATADA, por escrito, quando estes não atenderem as necessidades do serviço 

contratado. 

        d) Os serviços contratados e descritos no Parágrafo único da Cláusula Primeira serão efetua-

dos com 03 (três) agentes das 21h00min às 09h30min; com 6 (seis) agentes das 18h00min às 

02h00min; e com 6 (seis) das 19h30min às 02h00min, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2013.   

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2ª. Caberá à CONTRATANTE efetuar o pagamento relativo aos serviços pres-

tados, nos exatos termos elencados neste contrato. 

Cláusula 3ª. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE o bom acondiciona-

mento de seus materiais, bem como sua organização nas instalações, não podendo a CONTRA-

TADA ser responsabilizada por maus procedimentos de funcionários da CONTRATANTE. 

            Cláusula 4ª. A CONTRATANTE atesta que realizou contato com as autoridades compe-

tentes para a realização do evento, e que solicitará apoio policial da Brigada Militar para a cober-

tura do referido evento. 

 Cláusula 5ª. A CONTRATANTE atesta que não apresenta qualquer conotação precon-

ceituosa contra raça, credo, cor, com relação aos funcionários da CONTRATADA, disponibiliza-

dos para exercerem as funções pertinentes ao presente termo. 

Cláusula 6ª. É vedado à CONTRATANTE: 

       a) Emitir ordens diretas ao(s), agente(s) da CONTRATADA. Sempre que isto for necessário, 

deverá a CONTRATANTE informar a CONTRATADA de que aqueles não estão cumprindo com 

suas obrigações.  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 7ª. A CONTRATADA se compromete e fica obrigada a prestar os serviços, de 

acordo com o objeto deste contrato, comprometendo-se, ainda, a respeitar o regulamento da 

CONTRATANTE, exercendo suas atividades com responsabilidade, zelo, disciplina, e conduta 

compatível com o ambiente de trabalho. 

Cláusula 8ª. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos necessários ao(s) 

seu(s) agente(s), para que o(s) mesmo(s) exerça(m) adequadamente sua(s) atividade(s). 
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Cláusula 9ª. A CONTRATADA não exercerá nenhum tipo de interferência nas atividades 

da CONTRATANTE, limitando-se somente às atividades ora contratadas. 

DO PREÇO 

  Cláusula 10ª. A CONTRATANTE pagará o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) pela 

prestação dos serviços de Portaria / Segurança, conforme a Cláusula 1ª do presente Contrato.  Em 

contrapartida, a CONTRATADA emitirá recibo de quitação no ato do pagamento. 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 11ª. O pagamento será feito pela CONTRATANTE à CONTRATADA ao final 

do evento social, em parcela única. 

DO PRAZO 

Cláusula 12ª. O presente contrato terá prazo de 36 (trinta e seis horas) horas, tendo seu 

termo inicial às 18h00min do dia 03 de abril de 2012, e seu termo final às 09h00min do dia 05 de 

abril de 2012.  

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 13ª. As cláusulas e condições estabelecidas neste contrato poderão ser alteradas median-

te acordo entre as partes, a qualquer tempo, através de documento escrito e firmado por ambas.  

 

Cláusula 14ª. Dadas as características dos serviços a serem prestados, a CONTRATANTE en-

tende que a CONTRATADA ficará impossibilitada de responder por eventuais roubos e/ou fur-

tos, ocasionados por qualquer motivo, tais como de displicência ou falta de cuidado dos clientes 

da CONTRATANTE. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

Clausula 15ª.  O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente 

contrato através do Senhor Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Eloy Zanatta, CPF. Nº 

459.973.300-87, como gestor do contrato. 

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou reduz a 

responsabilidade do CONTRATADO e dos seus representados por danos causados direta ou indi-

retamente à CONTRATANTE 

 

FORO 

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, fica eleito, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Frederico West-

phalen, como o único competente para apreciar qualquer litígio oriundo deste contrato. 

 

  Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em quatro vias de 

igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 

                                               Taquaruçu do Sul, RS, 22 de março de 2013. 
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VANDERLEI ZANATTA                           PRIMUS SEGURANÇA MONITORMANETO 

LTDA 
        Prefeito Municipal                                                          Rudinei José da Silva 

 

 

ELOY ZANATTA 

Gestor do Contrato 

 

Testemunhas:  

 

A _____________________________      B  _________________________________  


